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1.  Numer konta zobowi ązanego 

           Załącznik  
           do Uchwały  Nr XXXIII/231/12 

Rady Miejskiej w Warce  z dnia 28 grudnia 2012 r.  

DO-1                      DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
             ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą mieszka ńcy * 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 
z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami, na 
których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: Pierwszy termin składania do 31 marca 2013r. lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub 14 dni od dnia, w którym 
nastapiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Miejsce składania: 
 

Numer rachunku 
bankowego: 

Urząd Miejski w Warce, 05-660 Warka, Pl. St. Czarnieckiego 1,  tel: /48/ 665-12-00, fax: /48/ 665-12-25    

  ING Bank Śląski Oddział Warka nr 45 1050 1777 1000 0022 0319 9597 

A. NAZWA ORGANU DO KTÓREGO NALE ŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJ Ę  

 BURMISTRZ  WARKI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJ I  
      Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 2.  Cel zło żenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  �1. pierwsza deklaracja               � 2. zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji  (dzień - miesiąc – rok)            _  _  -  _  _  -  _  _  _  _  

C. INFORMACJA O OKOLICZNO ŚCIACH UZASADNIAJ ĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI 
 Opis okoliczno ści uzasadniaj ących zło żenie nowej deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzeda ży, umowa dzier żawy, zmiana ilo ści 

osób zamieszkuj ących nieruchomo ść, itp.) dotyczy osób, które dokonuj ą zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji  
 3.  

 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4.  Rodzaj podmiotu (zaznaczy ć właściwy kwadrat):   

�1. właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny                                         �2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz samoistny 

�3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie        �4.inny podmiot władający nieruchomością  

E. DANE IDENTYFIKACYJNE  
E.1. Osoba fizyczna 

 5. Nazwisko 6. Pierwsze imi ę, drugie imi ę  

 7. PESEL / NIP 
 

8. Imię ojca 
 

9. Imię matki 
 

 10. Numer telefonu 11. Adres e-mail 
 

E.2. Pozostałe podmioty 
 12. Nazwisko/a i Imi ę/ona wspólników / Nazwa pełna 13.  Nazwa skrócona 

 

 

 14. Numer Identyfikacji Podatkowej 
 

15. Nr KRS 16. Klasa PKD 

 17. Numer telefonu 18. Adres e-mail 
 

 19. Osoby upowa żnione do reprezentowania 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ podstawa umocowania ______________________ _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ podstawa umocowania ______________________ _____________________________ 

Sposób reprezentacji_______________________________ __________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
*) w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością  
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E.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstaj ą odpady komunalne  

 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

 23. Miejscowo ść 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

E.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – je śli jest inny, ni ż adres nieruchomo ści z E.3 
 26. Kraj 27. Województwo 28. Powiat 

 29. Gmina  30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 

 33. Miejscowo ść 34. Kod pocztowy 35. Poczta 

 

E.5  Oświadczam, że na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęśći E.3 niniejszej 
       deklaracji odpady b ędą gromadzone i odbierane w sposób selektywny 1) 

36.  

� TAK          �   NIE 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
  

Oświadczam. że na terenie nieruchomo ści wskazanej w cz ęści E.3 niniejszej 
deklaracji zamieszkuje osób:   

 

37. Należy poda ć liczb ę mieszka ńców 
 

 

 Miesi ęczna stawka opłaty za jednego mieszka ńca  
  (proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)  
 

38.  

� 
(jeżeli zaznaczono  TAK 

w dziale E.5) 

39.  

� 
(jeżeli zaznaczono  NIE 

w dziale E.5) 
 Wysoko ść opłaty miesi ęcznej   (należy podać kwotę w PLN) 

Prosz ę wypełni ć tylko jedno pole: 
1.  w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych  w  sposób selektywny, jest to  
     iloczyn pozycji 37 x 38  
2.  w przypadku odpadów zmieszanych, jest to iloczy n pozycji 37 x 39 

40.  
 

 
 
 
 

41.  
 

 
 
 
 

 Opłatę miesięczną wyliczoną w poz. 40 lub 41 należy wpłacać w następujących terminach w danym roku:   
do 15 marca - za I kwartał, do 15 maja – za II kwar tał, do 15 wrze śnia – za III kwartał, do 15 listopada – za IV kwart ał 2).  
Wysokość opłaty za dany kwartał należy ustalić proporcjonalnie do liczby miesięcy podlegania opłacie w danym kwartale. Jeżeli podleganie opłacie 
nie dotyczy pełnego kwartału, to opłatę wylicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których występował obowiązek opłaty.  

 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  (dotychczasowa umowa na odbiór odpadów)  
Zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., Nr 152, poz. 897) właściciel nieruchomości do pierwszej składanej deklaracji jest 
obowiązany dołączyć kopię umowy dotychczas zawartej z podmiotem uprawnionym na wywóz odpadów z nieruchomości.  

42. Czy do deklaracji zał ączona jest 
          kopia dotychczas zawartej umowy  
 

� TAK           �   NIE 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę  
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu karnego o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z prawd ą.  

 43. Data wypełnienia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok) 
    

    

                                                

    

    

    

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

44. Czytelny podpis/y  z podaniem imienia i nazwisk a, piecz ęć osoby upowa żnionej / reprezentuj ącej 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 45.  Uwagi organu   

 46. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

47. Podpis przyjmuj ącego formularz 

Pouczenia i obja śnienia:  
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 40 lub 41 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 
2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. 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 powołanej 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 komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  
1)   W przypadku braku selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 

wybrać opłatę obniżoną. Wysokości stawek opłaty określa Rada Miejska w Warce odrębną uchwałą. Selektywne gromadzenie odpadów polega na segregacji w 
oddzielnych pojemnikach lub w workach: szkła, tworzywa sztucznego i metali,  papieru  i odpadów biodegradowalnych.  

2)    Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmiesznych wraz z zaległymi odsetkami.  

3)    W 2013r. opłatę kwartalną należy wpłacać w  terminach  do 15 września – za III kwartał, do 15 listopada – za IV kwartał oraz obliczyć za III i IV kwartał 
4)    Dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
5)    Wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać na rachunek bankowy organu podatkowego:  w ING Banku Śląskim Oddział w Warce  
       nr 45 1050 1777 1000 0022 0319 9597 lub w kasie Urzędu Urządu Miejskiego w Warce. 

 


