
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XIV/262/19
z dnia 27.11.2019r.

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI-

dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 1)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.1454 ze zm.) zwana
dalej „ustawą”.

Składający: właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania: w terminie do 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 danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Prezydent Miasta Oświęcim*
 ul. Zaborska   2,

32-600   Oświęcim
Tel.+48 (33) 842 91 00  Faks+48 (33) 842 91 99 

* W przypadku budynków wielolokalowych deklarację należy złożyć do zarządcy nieruchomości który sporządzi deklarację zbiorczą i złoży ją do właściwego
organu.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
2. Cel złożenia deklaracji:

pierwsza deklaracja

 nowa deklaracja   

 korekta deklaracji   

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu:

właściciel nieruchomości
 współwłaściciel   
 najemca, dzierżawca   
 użytkownik wieczysty   
 zarządca nieruchomości wspólnej   
 Inny podmiot władający nieruchomości   

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
D.1.Osoba fizyczna

4. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości 9. Imię i nazwisko małżonka właściciela nieruchomości

5. Identyfikator podatkowy (PESEL) właściciela nieruchomości: 10. Identyfikator podatkowy (PESEL) małżonka właściciela nieruchomości:

6. Data urodzenia 11. Data urodzenia

7. Nr telefonu właściciela nieruchomości

8. Adres e-mail właściciela nieruchomości

D.2. Zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
12. Imię i nazwisko/Nazwa pełna

13. Nr KRS/REGON 14. Nr NIP

15. Nr telefonu 16. Adres e-mail

17. Osoby upoważnione do reprezentowania: 2



D.3. ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
18. Ulica 19. Nr domu/lokalu

20. Kod pocztowy 21. Miejscowość

D.4. ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA WŁAŚCICIELA WYKAZANEGO W CZĘŚCI D.1.  pole 9, 10 i 11
22. Ulica 23. Nr domu/lokalu

24. Kod pocztowy 25. Miejscowość

D.5.DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 3

26. Ulica 27. Nr domu/lokalu

28. Kod pocztowy 29. Miejscowość

D.6 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.5.
30. Ulica 31. Nr domu/lokalu

32. Kod pocztowy 33. Miejscowość

E. Oświadczam o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów:

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.5. niniejszej deklaracji:

34. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
35. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości w części D.5
36. 

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości w części D.5 posiadających Kartę Dużej Rodziny (KDR)
37. 

Stawka opłaty 38. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
((poz. 36)+(poz. 37)) x poz. 38)

39. 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania i korzystania z kompostownika
(w przypadku zaznaczenia poz. 34)

40. 

Stawka opłaty z KDR 41. 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny
( poz. 37 x poz. 41)

42. 

Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach
(kwota z poz. 39 - poz. 40 – poz. 42)

43. 

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
(kwotę z poz. 43 należy pomnożyć przez 3)

44. 

G. DANE O ZWOLNIENIACH
45. Informacja o załącznikach: Załącznik OŚ-DO-1 składany

 Tak    Nie   
46. Ilość składanych Załączników OŚ-DO-1:

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
47. Data 48. Podpis

I. ADNOTACJE ORGANU



POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OBJAŚNIENIA
1. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje zawarte w części D.5 oraz w części E.1, nie posiada kompostownika 
przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Prezydentowi Miasta, 
lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, Prezydent Miasta 
stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do ww. zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 
wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.
2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Prezydenta Miasta oraz właściciela nieruchomości.
3. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o 
wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest 
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.
4. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych.
5. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
6. Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia deklaracji działa przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający udzielone 

pełnomocnictwo.
7. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej 
przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
8. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości 
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
9. Opłatę w poz. 44 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: za I kwartał do 15 kwietnia, za II kwartał do 15 lipca, za III kwartał do 15 października, za IV
kwartał do 15 grudnia.
10. W przypadku budynków wielolokalowych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do zarządcy nieruchomości na 

wskazane przez niego konto.
11. W przypadku innych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.
12. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”), uprzejmie informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta z siedzibą w 
Urzędzie Miasta Oświęcim: ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, tel. (33) 842 91 00 faks (33) 842 91 99, e-mail: um@um.oswiecim.pl. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 
sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@oswiecim.um.gov.pl, telefonicznie 33 842 93 07 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Podane 
dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1lit.c RODO), związanego w 
szczególności z realizacją obowiązku wynikającego z odbioru odpadów, podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani 
danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 29 sierpnia
1997r.Ordynacja podatkowa, Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione o uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji usługi odbioru odpadów, jednak nie dłużej niż 
10 lat od zakończenia realizacji usługi odbioru odpadów. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych 
osobowych; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
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