
DO -1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z  2016 r., poz. 250)

Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości     
i porządku w gminach

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia,     
w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

A. A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1

63-300 Pleszew

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja1  - data zamieszkania na nieruchomości (dzień/miesiąc/rok) r.

Nowa deklaracja 2- zmiana od dnia (dzień/miesiąc/rok) r.

korekta deklaracji3 z dnia  r. 

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne4

1. Miejscowość 2. Kod pocztowy 3. Poczta

4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu

C.1 PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat, 

w przypadku zaznaczenia współwłaściciela, niezbędne jest wypełnienie załącznika DO – F lub DO – P)

Właściciel nieruchomości      Współwłaściciel       Użytkownik wieczysty      Inny podmiot władający nieruchomością

Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu5

C.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE – OSOBA FIZYCZNA
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Pesel 10. Nr telefonu/e-mail

C.1.2. DANE IDENTYFIKACYJNE – POZOSTAŁE PODMIOTY
11. Nazwa

12. NIP        

13. Regon        

14. Nr telefonu / e-mail        

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości      
z C. (adres zamieszkania dotyczy osób składających deklarację będących osobami fizycznymi, adres siedziby dotyczy 
pozostałych podmiotów składających deklarację)
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18. Gmina 19. Miejscowość 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Ulica 23. Kod pocztowy 24. Poczta
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C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina 29. Miejscowość 30. Nr domu 31. Nr lokalu

32. Ulica 33. Kod pocztowy 34. Poczta

D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)6

Selektywna zbiórka odpadów
Nieselektywna zbiórka odpadów

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty  [w złotych] (określona w Uchwale Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia
wysokości tej opłaty)

Selektywna
zbiórka

odpadów
[1]

Nieselektywna
zbiórka

odpadów
[2]

35.

10,50
36. 

25,00
Ilość mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (wymienioną w części 
C.)

37.

Miesięczna wysokość opłaty                                                                        
(poz. 35 x poz. 37 lub poz. 36 x poz. 37)

38.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć przez 3)7 39.                                

H. PODPIS / PODPISY OSOBY / OSÓB SKŁADAJĄCEJ / SKŁADAJĄCYCH 
DEKLARACJĘ (OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO)
40. Data 41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)9,10

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub wpłacenia jej   w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja  stanowi  podstawę do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie   z  przepisami  ustawy z  17  czerwca  1966  r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
14  dni  od  dnia  nastąpienia  zmiany.  Zgodnie  z  art.  6o  cytowanej  ustawy  w  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych   w deklaracji  właściwy organ
określa,  w drodze decyzji,  wysokość opłaty  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi,  biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

I. ADNOTACJE ORGANU
Co do wykonywanych czynności weryfikacyjnych

Data weryfikacji                         
i zatwierdzenia deklaracji:

Podpis weryfikującego formularz:

OBJAŚNIENIA
1. Pierwsza deklaracja – dotyczy deklaracji  składanych w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości

pierwszego mieszkańca.
2. Nowa  deklaracja  –  składana  w  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Korekta deklaracji  - składana w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
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4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5. Dotyczy pozostałych podmiotów składających deklarację.
6. Sposób  zbierania  odpadów  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W  przypadku  nie  wywiązywania  się  z  obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

7. Opłatę z poz. 39 należy wpłacać w następujących terminach: do 15 marca br. za I kwartał, do 15 maja br. za II kwartał,
do 15 września br. za III kwartał, do 15 listopada br. za IV kwartał, na rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany
po zatwierdzeniu dostarczonej deklaracji do Urzędu.

9. Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej.
10. W przypadku wypełnienia załącznika DO – F lub DO – P, należy złożyć w rubryce 41 podpisy wszystkich wykazanych

podmiotów. 
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