
 

DO-1 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA DOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

                                                                                                                  

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j.Dz. U. z 2020, poz. 1439.) 

 

Składający 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych, a także innych podmiotów 

władających nieruchomością położoną na terenie Miasta Bartoszyce  

 

Termin składania 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. 

Organ właściwy do złożenia 

deklaracji 

Burmistrz Miasta Bartoszyce 

Miejsce składana Urząd Miasta Bartoszyce, ul. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   
 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

pierwsza deklaracja     
art.6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2020, poz. 1439.) 

 

data obowiązywania: (dzień-miesiąc-rok)   
 

nowa deklaracja (zmiana dotychczasowej) np. zmiana liczby osób, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości 
art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2020, poz. 1439.) 

data obowiązywania zmiany:  (dzień-miesiąc-rok) 

korekta deklaracji 
art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2020.1325 ze zm.) 

data od kiedy obowiązuje korekta:  (dzień-miesiąc-rok)  

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

2. Dane składającego : (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

    osoba fizyczna    osoba prawna              jednostka organizacyjna    

    nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 

B.1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

 

3.Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   właściciel                      współwłaściciel                   użytkownik wieczysty                     najemca/dzierżawca                                         

     spółdzielnia mieszkaniowa/ wspólnota mieszkaniowa                        inny podmiot   

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 

4. Imię i nazwisko* / Nazwa** 

 

 

 



5. Numer PESEL/ Identyfikator NIP1)  

 

 

6. Identyfikator REGON** 

 

 

7. Data urodzenia* 

 

 

8. Imię ojca* 

 

9. Imię matki* 

 

 

C.1. ADRES  ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY** 
 

10. Kraj 

 

11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 

 

14. Ulica 15. Nr 

domu 

16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

20. Nr telefonu 

 

21. Adres e-mail 

 

 C.2. ADRES DLA KORESPONDENCJI  (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres 

zamieszkania) 
 

22. Kraj 

 

23. Województwo 24. Powiat 

26.Gmina 

 

27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 

 

31. Kod pocztowy 32. Poczta 

33. Nr telefonu 

 

34. Adres e-mail 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE       
 

65. Gmina 

 

66. Ulica 

 

67. Nr domu 

 

68. Nr lokalu 

 

69. Kod pocztowy 70. Miejscowość 

 

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest 

zabudowana budynkiem mieszkalnym, posiada 

kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane 

bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

TAK 

 

NIE 

 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 

w części C.1 

71.  

 Liczba osób 

 

 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi miesięcznie na mieszkańca, określona w 

uchwale Rady Miasta Bartoszyce w sprawie ustalenia 

stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

72. 

 zł/ mieszkańca/    

 miesiąc 

 

 

Kwota opłaty miesięcznej (kwotę w części 71 

pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w części 72)   

 

 

73.   

zł/ miesiąc 

 

 

 

 



 

F. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE    

    ODPADAMI KOMUNALNYMI  (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia posiadania kompostownika) 
 

Kwota przysługującego zwolnienia określona w 

obowiązkowej uchwale Rady Miasta Bartoszyce w sprawie 

zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. 

74.  

 

 

 

 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z części 74 

należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w części 71) 
 

75. 

 

Wysokość miesięcznej opłaty  po odliczeniu  

częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty z 

części 73 pomniejszyć o wysokość miesięcznego 

zwolnienia wykazaną z części 75) 

76. 

G. Informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bartoszyce z siedzibą w Urzędzie Miasta 

Bartoszyce przy ul . Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce.  

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo na adres iod@bartoszyce.pl lub pisemnie na adres  

administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem 

przysługujących Pani/Panu praw. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów 

komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizowania innych 

obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora. 

4. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

Podatkowa,  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.   

5. Dane osobowe są pozyskiwane, bądź będą pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa, ze źródeł własnych, a także od 

innych osób oraz organów.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom administracji publicznej lub innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Pozyskane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz 

w celach archiwalnych przez prawnie ustalony okres archiwizacji. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

11.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

12.  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

                                                                  POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Miasta Bartoszyce terminach kwoty należnej opłaty lub 

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

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.1427 

t.j.) 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Bartoszyce określa w drodze decyzji wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  

1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie z dołu, w terminie 

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy na indywidualny 

numer rachunku bankowego (INR) Urzędu Miasta Bartoszyce . 



77.  Imię 

 

78. Nazwisko 

 

79. Data wypełnienia (dzień –

miesiąc- rok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80. Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

I.  ADNOTACJE ORGANU 
 

 

1.Uwagi organu podatkowego …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

2.Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym  i rachunkowym 

 

data: ……………………………..                   podpis …………………………..  

 

J. OBJAŚNIENIA 

 
 

*   dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

2) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, 

nieprowadzący działalności gospodarczej / Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele 

nieruchomości. 

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Bartoszyce deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

4) 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 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Bartoszyce  nową deklarację w terminie  

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

5) Wysokość miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady  

Miasta Bartoszyce. 

6) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie z dołu, w terminie 

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. 

7) W przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego adresu. W momencie nadania adresu należy o tym fakcie 

poinformować organ podatkowy na piśmie. 
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