
 

 

DO-1                             DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

                              ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:         Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.), zwana 
dalej ustawą 

Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 

Termin składania:          W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej  

                                       nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła  

                                       zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami                      

                                       komunalnymi. 

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 2) 

 3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZTUM UL. MICKIEWICZA 39, 82-400 SZTUM 

4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    ❑1.Pierwsza deklaracja ❑2.nowa deklaracja 3)                                             ❑3.  Korekta deklaracji 4) 

5. Okres – od którego deklaracja obowiązuje 
 

(miesiąc - rok) └────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 6. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

  ❑1. właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz ❑2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty lub współposiadacz5)  

     ❑3. inny podmiot władający nieruchomością     ❑4. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa   

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy osób fizycznych                **- dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 7. Rodzaj składającego deklarację 

   ❑1.osoba fizyczna ❑2.osoba prawna                              ❑3.jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 

8. Nazwisko */ Nazwa pełna** 
 
 
 
 

9. Pierwsze imię */ Nazwa skrócona ** 

 10. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany) 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

12. Imię ojca 13. Imię matki 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY** 

  14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy   23. Poczta 

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2. 

 24. Kraj 25 Województwo 26. Powiat 

27. Gmina 28. Ulica 29. Nr domu 30. Nr lokalu 

31. Miejscowość 32. Kod pocztowy   33. Poczta 

1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1) 

 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr XVII.......2020 z dnia 29.01.2020r.  



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

             34. Gmina 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu 

38. Miejscowość 39. Kod pocztowy   40. Poczta 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW                   

     (dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych) 
  41. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
  ❑ 1. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 
  ❑ 2. Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

    
 42. Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części D 

  43. 
 
                                                      zł 

   
 44. Stawka opłaty ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie 

45. 
 
                                                                   
                                                     zł 

   
 46. Kwota miesięcznej opłaty  
      (kwotę z poz. 45 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 43) 

47. 
 
 
                                                     zł 

 
 48. Kwota przysługującego zwolnienia 
       Kwotę zwolnienia wyliczają właściciele nieruchomości, którzy w części  E. w poz. 41 zaznaczyli kwadrat 1.                                                    
       Wówczas w poz. 49 należy podać kwotę wyliczoną jako iloczyn liczby osób z poz. 43 i kwoty zwolnienia od  
       osoby w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie. 
 
       Właściciele nieruchomości, którzy nie byli obowiązani do wypełnienia części E. lub właściciele nieruchomości,  
       którzy w części E. zaznaczyli kwadrat 2. w poz. 49 wpisują kwotę 0,00 zł.  

49. 
 
 
 
 
 
                                                     zł 

   
 50. Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach  
        (W poz. 51 należy podać kwotę z poz. 47 pomniejszoną o kwotę z poz. 49)  

51. 
 
 
                                                     zł 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

G. DODATKOWE INFORMACJE 
Podanie informacji w części G nie jest obowiązkowe. 

 52. Telefon właściciela / osoby reprezentującej właściciela6)
 53. E-mail właściciela / osoby reprezentującej właściciela6)

 

54. Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji lub korekty deklaracji) 
 
 

H. INORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  
       W przypadku współwłasności nieruchomości, do deklaracji należy złożyć załącznik ZDO-1 

 55. Dołączono załącznik ZDO-1 

           ❑1.tak                ❑2.nie               

I. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

   DEKLARACJĘ 

I.1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DELKARACJĘ (1) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO         

      DEKLARACJĘ (1)6) 

Dotyczy właściciela wskazanego w części C.1. 

 56. Pierwsze imię 57. Nazwisko 

58. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

59. Podpis właściciela / osoby reprezentującej właściciela 

I.2.   PODPIS SKŁADAJĄCEGO DELKARACJĘ (2) / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO         

        DEKLARACJĘ (2)6) 

 60. Pierwsze imię 61. Nazwisko 

62. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

63.  Podpis właściciela / osoby reprezentującej właściciela 



 
 

 
 

 
 

Objaśnienia 

 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 
gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują 
pozostali podatnicy. 

2) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

3) Nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących, zbycie nieruchomości, zmiana danych 
osobowych itp.). 

4) Korektę deklaracji właściciel nieruchomości składa w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej z błędów 
rachunkowych lub oczywistych omyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, obejmująca okresy, za które wysokość opłaty 
wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.  

5) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli, deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku 
nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólnoty ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

6) Niepotrzebne skreślić. 

Pouczenie 

 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub         

wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego,  

zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji 

zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 

wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca, złożenie nowej deklaracji 

jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  

 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, określi w 

drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie 

dopełniono obowiązku selektywnego odbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej 

ustalonej w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie. 

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wskazana w poz. 51 płatna jest – bez wezwania 

– na właściwy rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie w 

sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz z ustawą o ochronie danych osobowych  z 
dnia 10 maja 2018 roku informuję, iż: 
 

        1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum; 

        2/ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, to iod@sztum.pl; 

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. C RODO) określonego w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości I porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Pani/Pana dane osobowe będą – w razie konieczności - przekazywane do 
uprawnionych przepisami prawa organów; 

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

 64. Uwagi organu podatkowego 



4/ Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa regulujących odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do 
identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa 
podatkowego i administracyjnego; 

5/ Dane osobowe są ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług 
informatycznych, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa lub na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem i Gminą Sztum; 

6/ Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, a następnie 
dane mogą być przechowywane przez okres wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

7/ Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie podlegają profilowaniu; 

8/ Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 RODO;  

9/ Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych 
danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ZDO-1 

 
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMU 

- DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI 

 

 

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. DEKLARACJI DO-1 

 3. Nazwisko 
 
 
 

4. Pierwsze imię 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI I.2. 
 5. Nazwisko 

 
 
 

6. Pierwsze imię 

7. Identyfikator podatkowy NIP1) 

 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

8. Numer PESEL1)
 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany) 
 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 10. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

 
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

11. Imię ojca 12. Imię matki 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA 

 13. Kraj 
 
 
 

14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 
 
 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 
 
 
 

21. Kod pocztowy  22. Poczta 

B.2. ADRES DO DORĘCZEŃ Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.1. 

 23. Kraj 
 
 

24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 
 
 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 
 
 
 

31. Kod pocztowy  32. Poczta 

1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 
gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują 
pozostali podatnicy. 

 

2. Nr dokumentu 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić)1)
 

 
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 


