
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/382/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym DO-W 

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

Zobowiązany do 
złożenia deklaracji  
 

Właściciele nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym położonej na terenie Gminy 
Miasto Zgierz, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. W przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym 
ustanowiono odrębną własność lokalu, zobowiązanym do złożenia deklaracji jest wspólnota mieszkaniowa albo 
spółdzielnia mieszkaniowa1) 

Termin składania - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  
-w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Miejsce składania Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz 

 
Pola jasne deklaracji należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×, należy wybrać jedną możliwość) 

1.  
 □ PIERWSZA DEKLARACJA ……………………………………………………………. Data powstania obowiązku opłaty    

 □ NOWA DEKLARACJA2) ………………………………………………………….……….……….Data powstania zmiany    
 

 □ KOREKTA DEKLARACJI Okres, którego korekta dotyczy od ………………….…..… do ……………………………… 

 □ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU …………………………………………………………………......…. Data wygaśnięcia 
 

B. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×) 
 
2.        □ właściciel 

 □ współwłaściciel  

 □ użytkownik wieczysty  

 
 □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu 
 □ najemca nieruchomości 
 □ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)……………………………… 

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych ) / PEŁNA NAZA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości 
prawnej) 

3.  
 
 

4. PESEL (dotyczy osób objętych rejestrem PESEL) 5. NIP ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej) 

 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBY 

KRAJ WOJEWÓDZTWO  POWIAT 
6. 
 

7. 8. 

GMINA ULICA NR DOMU/ NR LOKALU 
9. 
 

10. 11. 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
12. 13. 14. 

TELEFON KONTAKTOWY (Jeśli posiada) ADRES E-MAIL (Jeśli posiada) 
15. 
 

16. 

 
 
 



ADRES KORESPONDENCYJNY ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (jeżeli jest inny niż wskazany powyżej 
adres zamieszkania) 
17. 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE 
ULICA NR DOMU NR LOKALU 
18. 
 
 

19. 20. 
 

C1. NUMER OBRĘBU I DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ W PRZYPADKU BRAKU ADRESU 
21. 

D. WYLICZNIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI  

 D1. NIERUCHOMOŚCI, WYPOSAŻONE W WODOMIERZE   

22. Zużycie wody za poprzednie 3 miesiące3) 
 

………………………………………………… 

23. Miesiące, za które podano zużycie wody:  

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  
Średniomiesięczne zużycie wody (należy podane zużycie wody z pola 22 podzielić 
przez 3 tj. liczbę miesięcy, z których uwzględniono zużycie wody) 

24. 
 

Stawka opłaty za m3 zużytej wody (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza w 
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz)4) 

25. 
 

Opłata miesięczna (należy średniomiesięczną ilość zużytej wody pomnożyć przez 
stawkę opłaty za m3): 

26. 

D2. NIERUCHOMOŚCI NIEPODŁĄCZONE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ/NIERUCHOMOŚCI 
NIEWYPOSAŻONE W WODOMIERZ / NIERUCHOMOŚCI NOWO ZAMIESZKAŁE / 
NIERUCHOMOŚCI NOWO WYBUDOWANE5) 
 

 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Powierzchnia lokali z nieruchomości, w których obowiązuje metoda 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
powierzchni lokalu 

27. 

Stawka opłaty za m2 powierzchni lokalu (zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Zgierza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto 
Zgierz)4 

28. 

Opłata miesięczna (należy sumę powierzchni lokali, w których obowiązuje 
metoda naliczania opłaty od powierzchni lokalu pomnożyć przez stawkę 
opłaty za m2) 

29.  

 
 

RAZEM MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNLANYMI 

(opłata stanowi sumę opłat z pól 26 i 29) 

30. 
 
 

 
 

E. ZAŁĄCZNIKI 
 
31.  
 
 1................................................................. 
 
 2................................................................. 
 
 3................................................................. 
 
 
 



F. PODPIS ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI/PEŁNOMOCNIKA 6) 
 

32. Imię i nazwisko zobowiązanego do złożenia deklaracji 

……………………………………………………… 

………………………………………………………  

……………………………………………………… 

33. Podpis osoby składającej deklarację 

……………………………………………………………….. 

.………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia każdego 
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
OBJAŚNIENIA: 
1) Spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, zarządcy budynków i lokali komunalnych, itp. składają 
jedną deklarację DO-W, w której uwzględniają dane dotyczące wszystkich posiadanych nieruchomości wielolokalowych lub 
składają odrębne deklaracje 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.  
2) Zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć 
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, 
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2, jednak zgodnie z ust. 5 przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel 
nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z 
informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
3) Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody według wskazań wodomierza głównego za poprzednie 
3 miesiące, przy czym ustalona w ten sposób ilość wody: 
- za miesiące: październik, listopad, grudzień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: styczeń, luty, marzec; 
- za miesiące: styczeń, luty, marzec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec; 
- za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień; 
- za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień służy ustaleniu opłaty dla miesięcy: październik, listopad, grudzień. 
4) W deklaracji należy stosować stawki opłat z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
5) W przypadku nieruchomości, zabudowanej budynkiem  wielolokalowym, niepodłączonej do sieci wodociągowej lub 
niewyposażonej w wodomierz, a także nowo wybudowanej lub nowo zamieszkałej podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m2 
powierzchni lokalu przy czym w przypadku  lokalu  mieszkalnego bierze się pod  uwagę  powierzchnię  lokalu mieszkalnego  
natomiast  w przypadku lokalu  niezamieszkałego, w którym również  powstają odpady komunalne bierze się pod uwagę 
powierzchnię użytkową lokalu; po uzyskaniu danych, o których mowa w objaśnieniu nr 3 wysokość opłaty oblicza się według 
metody od ilości zużytej wody. 
6) Jeżeli właścicieli, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, faktycznie władających nieruchomością 
jest więcej niż jeden do deklaracji można dołączyć "Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi DO-J i DO-W".  
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Prezydent Miasta Zgierza, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 osobowych) (dalej „RODO”) przekazuje do 
wiadomości publicznej poniższe informacje: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: e-
rzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany powyżej. 
2. Cele i podstawy przetwarzania.  
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 RODO); 
b. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO); 
3. Okres przechowywania danych.  
Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą przechowywane 
zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 
4. Odbiorcy danych  
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:  
instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) 
np. firmom prawniczym lub informatycznym. 
5. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego 


