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

 
 

                 

2. Nr dokumentu 

 

DO-1 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
Termin składania 
 
 
 
 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 
zm.), zwanej dalej ustawą. 
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością. 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na 
danej nieruchomości. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Nazwa i adres siedziby 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Konstytucji 3 Maja 1 , 05-300 Mińsk Mazowiecki 

 4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. pierwsza deklaracja       

 2. nowa deklaracja - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok)                     -                    -  

 3. korekta deklaracji 
2)
 

 5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje 

                                                                (miesiąc – rok)                       -  

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 6. Rodzaj podmiotu: 

 1. właściciel              2. współwłaściciel  
3)           

3. użytkownik wieczysty 

 4. inny podmiot władający nieruchomością   
         

     5. Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
       * - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną              ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

 7. Nazwisko * / Nazwa pełna ** 8. Pierwsze imię * / Nazwa skrócona ** 

 9. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych 

REGON podaje się, o ile został nadany) 
10. Numer telefonu 11. E-mail 

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 

 12. Data urodzenia 
 

 

13. Imię ojca 14. Imię matki 

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / SIEDZIBY ** 

 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 

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

 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 

C. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
W przypadku większej liczby nieruchomości niż 1, wypełnić załącznik ZDO-1 lub ZDO-2 

 24. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. na której zamieszkują mieszkańcy           

 2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
        

  
3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

  
4. na której, znajdują się domki letniskowe lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
MIŃSK MAZOWIECKI 

25. Ulica 26. Nr domu 

 
27. Nr lokalu 
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D. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO ZWOLNIENIA 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

 
Liczba mieszkańców spełniających ww. kryterium 

28.  
 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW 

 29. Oświadczam, iż jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz: (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 

 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F.1. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C 

30.  
 

 
Stawka opłaty za miesiąc 

31.  

zł 

 
Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn poz. 30 i 31) 

32.  

zł 

 

Kwota przysługującego 
zwolnienia 

dla rodzin wielodzietnych 
(iloczyn poz. 28 i 31 pomnożyć przez 50%) 

33.  

zł 

 dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym 
(poz. 32 pomnożyć przez 10%) 

34.  

zł 

 
Wysokość zwolnienia ogółem 
(suma poz. 33 i 34) 

35.  

zł 

 
Wysokość miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia  
(kwota z poz. 32 minus kwota z poz. 35) 

36.  

zł 

 F.2. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE 

  
Pojemność  

 

Liczba  
pojemników / worków (szt.)  

Stawka  
opłaty za miesiąc (zł) 

Wysokość  
miesięcznej opłaty w zł  

(iloczyn kolumny 2 i 3) 

 1 2 3 4 

 
120 l 

37.  38.  39.  

 
240 l 

40.  41.  42.  

 
1100 l 

43.  44.  45.  

 
1500 l 

46.  47.  48.  

 
2000 l 

49.  50.  51.  

 
5000 l 

52.  53.  54.  

 
7000 l 

55.  56.  57.  

 
Wysokość miesięcznej opłaty (suma kwot z kol. 4) 

58.  

zł 

F.3. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE  
        ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY 

 
Wysokość miesięcznej opłaty  
(suma kwot z poz. 36 i 58) 

59.  

zł 
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G. NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNA 
NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE  

 
Liczba nieruchomości, na której znajduje się  domek letniskowy  

60.  

 
Liczba innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe   

61.  

 Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości,  
na której znajduje się  domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

62.  

zł 

 
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
iloczyn poz. (60 + 61) x 62 

63.  

zł 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 
64. Liczba załączników ZDO-1 

 
 

65. Liczba załączników ZDO-2 
 
 

66. Dołączono załącznik ZDO-3 

1. tak                2. nie 

I.1.   PODPIS WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 67. Imię 68. Nazwisko 

 69. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

 

70. Podpis 

I.2.   PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 71. Imię 72. Nazwisko 

 73. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

 

74. Podpis 

I.3.   PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 75. Imię 76. Nazwisko 

 77. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

 

78. Podpis 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 79. Uwagi 

 80. Data (dzień – miesiąc – rok) 

 

81. Podpis przyjmującego formularz 
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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)    Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

3)  W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. W przypadku 
nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

CZĘŚĆ A 

Poz. 4      pierwsza deklaracja oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

nowa deklaracja oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomośc i 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracja należy 
podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok, 

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zm iana 
albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 
zdarzenia albo nowa deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty jest składana w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną 
z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

korekta deklaracji oznacza deklarację w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 

Poz. 5    należy wpisać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne. W przypadku 
nowej deklaracji należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy należy wpisać 
miesiąc następujący, po którym nastąpiła zamiana. 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1438 ze zm.), stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl.  
Dane osobowe są przetwarzane w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, egzekucji oraz w celach archiwizacyjnych 
przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji i aktów wykonawczych do 
tych ustaw.   
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 
RODO

1
 – usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator 

danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
Dane osobowe zawarte w ww. dokumentach będą udostępniane podmiotowi świadczącemu usługę serwisowania oprogramowania, operatorom 
systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności na podstawie umów powierzenia zawartych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki oraz stronom i uczestnikom postępowania. 

1
 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. E L 119 z 
4.05.2016, str.1) 


