WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO - 1
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
składana przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz.
2010 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
Składający: Właściciele nieruchomości, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Kruszwicy.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja 1)
 nowa deklaracja 2)
 korekta deklaracji 3)
3. Uzasadnienie okoliczności powodującej złożenie deklaracji

2. Okres, od którego deklaracja obowiązuje
(miesiąc-rok)
………...........-……..............

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel
 jednostka organizacyjna
 współwłaściciel 4)
 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 użytkownik wieczysty
 inny podmiot władający nieruchomością

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi / ** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi
5. Nazwisko i imię* / Nazwa pełna**

6. Numer PESEL* / Identyfikator podatkowy NIP**

8. Data urodzenia

7. Telefon kontaktowy

9. Imię ojca

10. Imię matki

Poz. 8, 9, 10 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

17. Nr lokalu

B.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Nr domu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

27. Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
31. Miejscowość, ulica 5)

32. Nr domu

34. Rodzaj budynku mieszkalnego (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 jednorodzinny

33. Nr lokalu

 wielolokalowy

D.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje (należy podać
łączną liczbę mieszkańców)
……………………………………

D.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

36 ….……………………………………

Stawka opłaty 6)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(poz. 36 pomnożyć przez poz. 37)

37 .………………………………………
38 …....…...………………… zł/miesiąc

D.2. INFORMACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
39. Oświadczam, że na terenie nieruchomości (zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) wskazanej w
części C niniejszej deklaracji 7) (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1) posiadam przydomowy kompostownik
 TAK
 NIE
2) kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku  TAK
 NIE

D.3. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia pola „TAK” w poz. 39 pkt. 1 i 2.
Kwota przysługującego zwolnienia 6)

40 ……………………………………….

Wysokość miesięcznego zwolnienia (poz. 40 pomnożyć przez poz. 36)
Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu zwolnienia w części z opłaty
(poz. 38 pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia z poz. 41)

41 ……………………………………….
42 …....…...………………… zł/miesiąc

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
43. Nazwa załącznika 8)

44. Liczba załączników

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………...
45. Data wypełnienia deklaracji

G. ADNOTACJE ORGANU

...…………..………………………………………………….
46. Czytelny podpis składającego/składających deklarację

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kruszwicy z siedzibą przy ul.
Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica danych osobowych jest Burmistrz Kruszwicy.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@kruszwica.um.gov.pl.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Obowiązuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późn. zm.).
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze
decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie
dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty
podwyższonej (art. 6ka ustawy).

Objaśnienia do deklaracji:
1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku złożenia deklaracji z uwagi na
zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy.
2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku złożenia deklaracji z uwagi na zmianę
danych określonych w deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy.
3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku złożenia deklaracji z uwagi na
nieprawidłowo wypełnioną uprzednio złożoną deklarację, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm).
4) W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, w tym małżeńskiej wspólności ustawowej,
deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Do deklaracji należy dołączyć
wypełniony druk formularza ZDO – 1, stanowiący załącznik do niniejszej deklaracji.
5) Jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu nieruchomości należy wpisać nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów.
6) Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz
zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7) Oświadczenie wypełniają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zgodnie z art. 6k
ust. 4a ustawy.
8) W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, składający deklarację
zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
jeżeli jest wymagane.

WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZDO - 1
INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – DO - 1

A.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
1. Miejscowość, ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi / ** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi
4. Nazwisko i imię* / Nazwa pełna**
5. Numer PESEL* / Identyfikator podatkowy NIP**

6. Data urodzenia

7. Imię ojca

8. Imię matki

Poz. 6, 7, 8 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
* dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi / ** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi
19. Nazwisko i imię* / Nazwa pełna**
20. Numer PESEL* / Identyfikator podatkowy NIP**

21. Data urodzenia

22. Imię ojca

23. Imię matki

Poz. 21, 22, 23 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

C.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Poczta

30. Nr lokalu

