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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 
KOLOREM 

DO- 1 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

 
Podstawa prawna:           Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)  

    Składający:        Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz         
właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-   
wypoczynkowe 

Miejsce składania:           Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków 

1. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Strykowa, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

B.1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1.                                       
            Pierwsza deklaracja1  

 
Data powstania obowiązku                                                    _____-_____-_______ 
ponoszenia opłaty                                                                dz.          mies.           rok 

2. Nowa deklaracja, składana w przypadku:  
       Zmiany deklaracji będącej podstawą 
       ustalenia wysokości opłaty      

          
                 Ustania obowiązku uiszczenia opłaty2 

 
  Data zaistnienia zmian będących                                         _____-_____-_______ 
podstawą ustalenia wysokości opłaty                                   dz.         mies.           rok 

 

Data ustania obowiązku ponoszenia opłaty                       _____-_____-_______ 
                                                                                               dz.         mies.          rok 

3.              
               Korekta deklaracji3 

 
Data zaistnienia zmian                                                             _____-_____-_______ 
                                                                                                dz.         mies.         rok 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
             Właściciel nieruchomości/użytkownik wieczysty           Współwłaściciel/współużytkownik wieczysty  

 

                        Zarządca nieruchomości                                                      Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki: …………………….………...………) 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

* dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi   **dotyczy pozostałych podmiotów 

5. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                            Osoba fizyczna                          Osoba prawna                             Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

6. Nazwisko i imię*/Pełna nazwa** 

7. PESEL* 8. REGON**  9. NIP** 

10.  Nr telefonu (obowiązkowo dla podmiotów innych niż osoby fizyczne) 

 

11. Adres e-mail (obowiązkowo dla podmiotów innych niż osoby fizyczne) 

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** 
12.   Kraj 13. Województwo 14.  Powiat 

15.  Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 



 DO- 1(6) 2/5 

 

C.3. WYPEŁNIAJĄ PODMIOTY NIEBĘDĄCE OSOBAMI FIZYCZNYMI 

22. Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________podstawa umocowania____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________podstawa umocowania____________________________________________________ 

Sposób reprezentacji: ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres  podany w części C.2. 

23. Kraj 24. Województwo 25.  Powiat 

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

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta 

 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 
33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 

36. Miejscowość 37. Kod pocztowy 38. Poczta 

39. Nr ewidencyjny działki (w przypadku braku nr 
porządkowego nieruchomości) 

40. Obręb (w przypadku braku nr porządkowego nieruchomości) 

D.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
41.  

      nieruchomość zamieszkała 

42.             

      nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana  
      na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

E. RODZAJ ZABUDOWY ZAMIESZKAŁEJ: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

43.  

          jednorodzinna 
44.             
              wielolokalowa 

 

F. W PRZYPADKU BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO DEKLARACJA DOTYCZY: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

45.  

          całej nieruchomości 
46.             
              części nieruchomości (jeśli poszczególne budynki lub ich części posiadają oddzielne  
              miejsca gromadzenia odpadów komunalnych) 

 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW 

47. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E poz. 43  zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:  
(zaznaczyć właściwy kwadrat , jeśli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym i właściciel zamierza skorzystać 
ze zwolnienia) 

 jest wyposażona w przydomowy kompostownik i bioodpady stanowiące odpady komunalne są w nim kompostowane 

          zamierzam skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty  za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym 
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H. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Stawka opłaty od mieszkańca określona w uchwale Rady Miejskiej w Strykowie4 
48.  

 
zł/osobę/miesiąc 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D 
49.  

Miesięczna opłata (kwotę z poz. 48 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 49) 
50.  

 
            zł/miesiąc 

Kwota zwolnienia przysługującego właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnymi kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym określona w uchwale Rady Miejskiej w Strykowie5 (kwotę zwolnienia określoną w 
uchwale należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców wskazaną w poz. 49) 

51.  
 
 

 
           zł/miesiąc 

Miesięczna opłata pomniejszona o kwotę zwolnienia przysługującego właścicielom 
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującym bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (kwotę z poz. 50 należy 
pomniejszyć o kwotę zwolnienia z poz. 51) 

52.  
 

Opłata kwartalna (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na 
których kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym należy pomnożyć liczbę z poz. 52  przez 3; w przypadku nieruchomości 
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których nie są kompostowane bioodpady oraz 
zabudowanych budynkiem wielolokalowym należy pomnożyć liczbę z poz. 50 przez 3)6 

53.  
 
 
 
 

zł/kwartał 
 

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 
LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określona w uchwale Rady Miejskiej w Strykowie7 

54.  
 
 

 
zł/rok 

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe  

55.  

Ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe (poz. 54 należy pomnożyć przez poz. 55) 

56.  
 
 
 zł/rok 

 

J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

pełnomocnictwo do podpisania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P)  

pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) 

pełnomocnictwo do podpisania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) 

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 

inny załącznik w ilości                            szt. 
 

K. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

57.  
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L. KAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strykowa z  siedzibą: 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 

27, tel.: 42 719 80 02, e-mail: strykow@strykow.pl 

2. W Urzędzie Miejskim w Strykowie funkcję Inspektora Danych osobowych powierzono Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy, 
z inspektorem można kontaktować się poprzez e-mail: iod@lesny.com.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. c) RODO wynikającego w szczególności z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach między innymi w celu: przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia/określenia 
wysokości zobowiązania nie podatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym a w razie istnienia 
zaległości ww. należności podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów 
wykonawczych. 

4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych 
w Gminą Stryków, świadczące usługi np. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, świadczące obsługę 
informatyczną czy prawną. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez 

okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora. 
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej 

danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych 

będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym 

profilowaniu. 
 

M. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

58. Data wypełnienia  
 

 

           ______-______-_______ 
      (dzień - miesiąc - rok) 

 

59.  Czytelny podpis właściciela nieruchomości lub osoby upoważnionej do 
podpisania deklaracji 

 
 
 
 

 

N. ADNOTACJE ORGANU 

60. Uwagi organu 61. Podpis osoby sprawdzającej  

 

mailto:strykow@strykow.pl
mailto:iod@lesny.com.pl
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POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w terminach określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie, kwoty opłaty z poz. 53 i 56 bądź 

też wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani złożyć do właściwego organu, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.  Pierwszą deklarację o wysokości opłaty składa się w terminie 14 dni odpowiednio od dnia zamieszkania pierwszego 
mieszkańca na danej nieruchomości lub wytworzenia na danej nieruchomości lub w danym lokalu odpadów komunalnych; 

 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 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. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 ustawy 
właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji 
dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie zmiany deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia 
tego zdarzenia. Zgodnie z art. 6o cytowanej 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody a 
w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość 
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2b ustawy – Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 2c. Kto 
wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny. 

 

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w Gminie Stryków, na których zamieszkują mieszkańcy, do których ma 

zastosowanie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 
oraz dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, do których ma zastosowanie art. 6j ust. 3b ww. ustawy. Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, 
użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemców nieruchomości, 
dzierżawców nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy). 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 (art. 2 ust. 3 ustawy). 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 (art. 6m ust. 1 ca ustawy). 
 W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowej zmiany miejsca zamieszkania, na 
okres dłuższy niż jeden pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację (w polu 49, 50, 51, 52 i 53 należy wpisać 
wartość „0”). 

Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej 
deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych, itp. 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Strykowa zawiadomi właściciela 
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

Urząd Miejski w Strykowie nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, dlatego Urząd Miejski w Strykowie nie wystawia faktur. 

 
1 Dotyczy osób składających deklarację po raz pierwszy. 
2 Dotyczy sytuacji, gdy posesja pozostaje niezamieszkała np. na skutek wyprowadzenia się mieszkańców lub ich zgonu. 
3 Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1598 z późn. zm.): §1. Jeżeli odrębne przepisy nie 
stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację; §2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie 
korygującej deklaracji. 
4 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty od 
nieruchomości zamieszkałych. 
5 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. 
6 Opłatę z poz. 53 należy wpłacać w terminach: 
do 10 kwietnia br. za I kwartał, do 10 lipca br. za II kwartał, do 10 października br. za III kwartał, do 15 grudnia br. za IV kwartał, 
na rachunek bankowy Gminy Stryków nr 90 8785 0002 2001 0000 1993 0001 lub indywidualny nr przypisany do konta wymiarowego dla danej nieruchomości, 
w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne i kwartał, za który dokonywana jest opłata, lub w kasie Urzędu Miejskiego 
w  Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. Nr 7, lub u inkasenta. 
7 Uchwała Rady Miejskie w Strykowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują 
się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 


