
           Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/431/18 
Rady Miejskiej w Bełchatowie  
z dnia 29 marca 2018 r. 

DO-1 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

   POLA JASNE  WYPEŁNIĆ  KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

Podstawa prawna :  
 
Składający :  

 
 
Termin składania: 
 
 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.). 
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na których zamieszkują 
mieszkańcy, właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Bełchatowa.   
 
− w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  
− w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 
 

Miejsce składania : − Punkt  Informacyjny Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, 

−       Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów   

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Prezydent Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów  
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe "X"): 

 

 pierwsza deklaracja         
(art.6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz.1289 z p·Ŧn. zm.)).

Nowa deklaracja składana w przypadku:  

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty∗ 

  ustania obowiązku uiszczania opłaty∗ 
(art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r., poz.1289 z późn. zm.)). 

 korekta deklaracji                                                      od                                                    do 
                                                                                                                                                           (data powstania obowiązku opłaty lub okres, którego dotyczy korekta) 
(art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)) 

  

∗Uzasadnienie przyczyny złożenia nowej deklaracji: 

 C. DANE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 

Uwaga: w przypadku kilku składających deklarację, należy wypełnić załącznik ZO-1. Jeżeli jeden załącznik nie uwzględni  wszystkich składających 
deklarację, należy dołączyć kolejny. 

  Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwe "X"): 
        osoba fizyczna              osoba prawna             jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i Imię / Pełna Nazwa:      

Telefon (dane nieobowiązkowe):      e-mail (dane nieobowiązkowe):      
Identyfikator1) 
 

PESEL 
      

NIP   
      

KRS 
       

 

   Adres zamieszkania/ Adres siedziby  
 Kraj 
      

Województwo 
      

 Powiat 
      

 Gmina 
      

 Ulica 
      

 Nr domu / Nr lokalu 
      

 Miejscowość 
      

 Kod pocztowy 
      

 Poczta 
      

 

 Adres do korespondencji (wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/ adres siedziby) 
 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI  NA TERENIE MIASTA BEŁCHATOWA,  NA KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE 

 Nazwa ulicy: 
      

Nr budynku 
      

Nr lokalu 
 

 
 
 

 Nr ewidencyjny działki / działek z rejestru gruntów: 
      

 -  -  
  dzień     -    miesiąc -       rok  (data powstania obowiązku opłaty) 

 -  -  
  dzień     -    miesiąc -       rok  (data powstania zmiany) 

 -  -  
  dzień     -    miesiąc -       rok  (data ustania obowiązku opłaty) 

 
 

 -  -  
  dzień     -    miesiąc -       rok   

 -  -  
  dzień     -    miesiąc -       rok   

Pomoc
Podświetlony
Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

Pomoc
Część C.
identyfikator PESEL- w przypadku właścicieli będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług

Pomoc
Część C.
NIP - w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Pomoc
Część C.
KRS - dla podmiotów, na które przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pomoc
Część B.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta burmistrza lub prezydenta miasta 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 (art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany . Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Pomoc
Uzasadnienie

Należy uzasadnić przyczynę  ustania obowiązku uiszczania opłaty.

Należy uzasadnić przyczynę zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.



    Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwe „X”): 
 

 własność        współwłasność   użytkowanie wieczyste    zarząd lub użytkowanie 
 inny podmiot władający nieruchomością 

   Nieruchomość wskazana w części D jest nieruchomością (zaznaczyć właściwe „X”): 
 

  na której zamieszkują mieszkańcy - wypełnić należy część (E.1)  
  na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - wypełnić należy część (E.2)  
  na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

      (nieruchomość o charakterze mieszanym) - wypełnić należy część (E.1) i (E.2) oraz (E.3). 
  na której znajdują się domki letniskowe lub inną nieruchomością wykorzystywaną  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,   

      wykorzystywaną jedynie przez część roku  wypełnić należy część (E.4) 

E. Rodzaje nieruchomości: 
 E.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Oświadczam, że:  

a) na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje  osób, 
b) odpady komunalne powstające na nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwe „x”): 

 selektywny             nieselektywny 

  

Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Stawka opłaty miesięcznej w przypadku, gdy odpady komunalne 
zbierane są w sposób: 

 
Liczba osób zamieszkujących 

 
selektywny nieselektywny 

Wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (iloczyn kolumny 
A x B1 albo A x B2) w zł 

A B1 B2 C 

 7,00 12,00 
 
 

poz.1 

E.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI , NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  A POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE 

Oświadczam, że:  
odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części D będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwe „X”): 

  selektywny         nieselektywny 

   Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbiórki selektywnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojemność pojemnika na 

odpady komunalne 
Rodzaj odpadu Ilość pojemników 

Liczba 
odbiorów 
odpadów 

komunalnych 
w miesiącu 

Stawka miesięcznej 
opłaty za pojemnik 

Wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

(iloczyn kolumn  
 C x D x E) w zł. 

A B C D E F 

0,06m3 (60l) szkło  X 2,00   

0,06m3 (60l) bio  X 2,00   
0,12m3 (120l) pozostałości po segregacji   5,00   
0,12m3 (120l) papier  X 5,00   
0,12m3 (120l) szkło  X 5,00   
0,12m3 (120l) metale i tworzywa sztuczne  X 5,00   
0,12m3 (120l) bio  X 5,00   
0,24m3 (240l) pozostałości po segregacji   8,00   
0,24m3 (240l) papier  X 8,00   
0,24m3 (240l) metale i tworzywa sztuczne  X 8,00   

0,24m3 (240l) bio  X 8,00   

1,1m3 (1100l) pozostałości po segregacji   48,00   

1,1m3 (1100l) papier  X 48,00   
1,1m3 (1100l) metale i tworzywa sztuczne  X 48,00   
5 m3 (5000l) pozostałości po segregacji   240,00   

7m3 (7000l) pozostałości po segregacji   350,00   

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwoty z kolumny F)  
poz. 2

Objaśnienie:  
    Worek  
    Stała częstotliwość odbioru odpadów 

Pomoc
Część E.
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pomoc
Część E.2
        Deklarowana ilość pojemników powinna odpowiadać normom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie       Miasta Bełchatowa przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie.  

beata.szewczyk
Podświetlony



Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zbiórki        NIESELEKTYWNEJ
 

Pojemność 
pojemnika na 

odpady komunalne Rodzaj odpadu Ilość 
pojemników 

Liczba 
odbiorów 
odpadów 

komunalnych 
w miesiącu 

Stawka opłaty 
miesięcznej za 

pojemnik  
 

Wysokość 
miesięcznej opłaty za 

gospodarowania 
odpadami 

komunalnymi 
(iloczyn kolumn  
 C x D x E) w zł 

A B C D E F 

0,12m3 (120l) zmieszane 
 
 

 
 

20,00 
 

 
 

0,24m3 (240l) zmieszane 
 
 

 
 

34,00 
 

 
 

1,1m3 (1100l) zmieszane 
 
 

 
   80,00 

 
 

5 m3 (5000l) zmieszane 
 
 

 
  365,00 

 
 

7 m3 (7000l) zmieszane 

 
 

 
 

         
        530,00 

 

 
 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma kwoty z kolumny F)  

      
poz. 3 

E.3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (E.1.) A W CZĘŚCI                                              
NIE   ZAMIESZKUJĄ   MIESZKAŃCY A   POWSTAJĄ   ODPADY KOMUNALNE  (E.2.) 
 Wysokość  miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyliczonej w poz.1 
części (E.1.) w  zł 

 

Wysokość  miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyliczonej w poz. 2  albo poz.. 3  części  (E.2.)   
w  zł 

 

Wysokość  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(suma kolumny A i  B)   w  zł  

 

A B C 

 
 
 

            
      

 
poz. 4                                                              

                                                                                                                                   
E.4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH 
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Oświadczam, że: 
a) odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części D będą zbierane w sposób (zaznaczyć 

właściwe „x”): 
 selektywny                   nieselektywny 

b) odpady komunalne będą wytwarzane na nieruchomości w okresie od                do            
                                                                                                                                                                                                     (miesiąc)                                                     (miesiąc) 

 
Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki ryczałtowej za rok od domku 
letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część 
roku 

Liczba domków 
letniskowych lub innych 

nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok  
w przypadku, gdy odpady 

zbierane są w sposób 
selektywny w zł 

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok w przypadku, 
gdy odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny w zł 

Wysokość rocznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  
(iloczyn kolumny  

A  x B1 albo A x B2) w zł 

A B1 B2 C 

  
55,00 

 
220,00 

 
poz.5 

 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO      
DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 zgadzam się na otrzymywanie informacji dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Bełchatowa drogą 
elektroniczną  (e-mail, tel. kom.) 

   (miejscowość i data): 
      

 (czytelny podpis): 
      

 

 

beata.szewczyk
Podświetlony



G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

 

Liczba załączników ZO-1    szt. 

 

Liczba załączników   ZO-2    szt. 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
Pouczenie:
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. z 2017 r., poz. 1201 z późn. zm.). 

 

Objaśnienia do wypełnienia deklaracji : 
Przez właścicieli nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w (Dz.U. z 2017 r. 
poz.1289 z późn. zm.), rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
daną nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
 
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.
Część B. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta burmistrza lub prezydenta miasta 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 (art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz.1289 z późn. zm.) 
 

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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Część C. 
1) identyfikator PESEL – w przypadku właścicieli będących osobami fizycznymi objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub nie będących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP – w przypadku podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą; KRS – dla podmiotów, na które przepisy prawa nakładają obowiązek uzyskania wpisu  
do Krajowego Rejestru Sądowego.
Część D. 
Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
Część E.1 i E.2 
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik  
o określonej pojemności. 
 

Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Część E.3

  Deklarowana ilość pojemników powinna odpowiadać normom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie  
  Miasta Bełchatowa przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie. 

Część E.4 
Wysokość ryczałtowej stawki opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie 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. 
 
Wyliczona opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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