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Przewodniczący Zarządu Związku 

            /-/ Wojciech Pomin DO-1(2) 

 

 

 
 

 

Szanowni Państwo, 

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniają się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Po wymienionej dacie należy stosować formularze deklaracji w wersji obowiązującej 

od 01.01.2015 r. Niniejsza broszura zawiera instrukcję wypełniania zmienionych formularzy deklaracji opłaty. 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza deklaracji zachęcam do zapoznania się z niniejszą broszurą 

oraz z pouczeniem i objaśnieniami zawartymi w formularzu deklaracji.  
 

 

 
 

 

Formularz DO-1 przeznaczony jest do wypełnienia przez właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Są to takie nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne. Dla 

nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, 

deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa. Deklaracji nie składają właściciele 

mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, 

ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo 

spółdzielni mieszkaniowej. 

W formularzu deklaracji należy wypełniać tylko pola jasne – dużymi drukowanymi literami. 

W Polu 2 - Data deklaracji: należy wpisać datę sporządzenia deklaracji. 

 

W Polu 6 - Cel złożenia deklaracji: należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat []. 

W przypadku składania dla danej nieruchomości pierwszej deklaracji należy zaznaczyć kwadrat 1-złożenie 

deklaracji, a w deklaracjach kolejnych (zmieniających) kwadrat 2-zmiana deklaracji wpisując miesiąc i rok 

zaistnienia zmiany. Kwadrat 3-korekta deklaracji należy zaznaczyć w przypadku składania korekty do 

wcześniejszej błędnie złożonej deklaracji, wpisując datę błędnie złożonej deklaracji. 

 

W Polu 7 i 8 należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat [], wybierając jedną pozycję z listy. 

W części B1 - Dane identyfikacyjne i aktualny adres do korespondencji: w Polach od 9 do 27 należy wpisać 

odpowiednie dane identyfikacyjne i aktualny adres do korespondencji właściciela nieruchomości, o której 

mowa w części C. 

 

W Polach 28 do 37 należy wpisać odpowiednie dane identyfikacyjne nieruchomości, dla której składana jest 

deklaracja. Jeżeli składający deklarację jest właścicielem kilku nieruchomości, to dla każdej nieruchomości 

należy złożyć odrębną deklarację. 

W Polu 34 - Liczba gospodarstw domowych: należy wpisać łączną liczbę gospodarstw domowych na danej 

nieruchomości. Jedno gospodarstwo domowe tworzą wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące w danym 

mieszkaniu. W Polu 35 - Liczba mieszkańców: należy wpisać łączną liczbę mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość. Przyjmując, iż mieszkańcem jest osoba fizyczna mająca na terenie nieruchomości  miejsce 

zamieszkania, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek. W przypadku wykazania 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość innej niż liczba zameldowanych w ewidencji 

ludności prowadzonej przez gminę, należy do deklaracji dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie  
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w innym miejscu niż miejsce zameldowania. Dokumentem tym może być oświadczenie składającego 

deklarację. W Polu 36 - Rodzaj zabudowy: należy zaznaczyć kwadrat 1-Jednorodzinna, jeżeli nieruchomość 

jest zabudowana budynkiem jednorodzinnym, a w innym przypadku należy zaznaczyć kwadrat  

2-Wielorodzinna. 

W części C1 - Sposób zbierania odpadów: należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat [] odpowiadający 

deklarowanemu sposobowi zbierania odpadów.  

 

W części tej właściciele nieruchomości ustalają wysokość kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Należy wypełnić tylko pola odpowiadające deklarowanej nieruchomości.  

Sposób wypełnienia tej części zależy od tego, czy deklarowana nieruchomość jest zabudowana budynkiem:  

a) - jednorodzinnym, czy b) - wielorodzinnym. 

a) w przypadku zaznaczenia w Polu 36 kwadratu 1-Jednorodzinna, jeżeli na nieruchomości zamieszkuje jedna 

osoba, jest to tak zwane gospodarstwa domowe jednoosobowe - w takim przypadku należy wypełniać Pola: 40 

do 42 i 49. (Jeżeli na nieruchomości zamieszkuje wspólnie więcej osób, jest to tak zwane gospodarstwo 

domowe wieloosobowe - w takim przypadku należy wypełnić Pola: 43 do 45 i 49). Suma gospodarstw 

domowych z Pól: 40 i 43 winna być równa liczbie gospodarstw domowych wykazanych w Polu 34. 

 b) w przypadku zaznaczenia w Polu 36 kwadratu 2-Wielorodzinna należy wypełnić pola: 46 do 48 i 49. Liczba 

mieszkańców wykazana w Polu 46 winna być równa liczbie mieszkańców wykazanych w Polu 35.  

Wypełniając Pola 41, 44, 47 - należy wpisać odpowiednią stawkę opłaty określoną w obowiązującej uchwale 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności”.  

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji obowiązują następujące stawki opłaty: 

- dla Pola 41 : 21,50 zł, jeżeli w Polu 38 zaznaczono kwadrat 1-Selektywny, 

                     : 32,00 zł, jeżeli w Polu 38 zaznaczono kwadrat 2- Nieselektywny, 

- dla Pola 44 : 44,00 zł, jeżeli w Polu 38 zaznaczono kwadrat 1-Selektywny, 

                     : 66,00 zł, jeżeli w Polu 38 zaznaczono kwadrat 2- Nieselektywny, 

- dla Pola 47 : 13,50 zł, jeżeli w Polu 38 zaznaczono kwadrat 1-Selektywny, 

                     : 20,00 zł, jeżeli w Polu 38 zaznaczono kwadrat 2- Nieselektywny. 

W Polu 42 należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia wartości Pola 40 - Liczba gospodarstw domowych 

oraz Pola 41 - Stawka opłaty (odpowiednio - w Polu 45 należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia 

wartości Pola 43 oraz Pola 44). W Polu 48 należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia wartości Pola  

46 - Liczba mieszkańców oraz Pola 47 - Stawka opłaty. 

W Polu 49 należy wpisać sumę Pól: 42, 45 i 48. W przypadku wykazania w poz. 49 kwoty 0 zł, należy 

dołączyć oświadczenie w sprawie sposobu zagospodarowania i użytkowania  nieruchomości oraz postępowania 

z odpadami. 

Opłatę wykazaną w Polu 49 należy wpłacać na wskazany w Polu 1 lub nadany indywidualnie numer konta 

bankowego, w terminach określonych w obowiązującej uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca  

„w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  

W przypadku nieposiadania indywidualnego numeru konta bankowego - o jego otrzymanie należy 

zwrócić się do Związku Gmin Wierzyca. 

Na dzień sporządzenia niniejszej instrukcji obowiązują następujące zasady wnoszenia  opłat: 

- opłaty należy wnosić za każdy miesiąc kalendarzowy do dnia 25 danego miesiąca. 

 

W części tej deklarujący w Polu 50 składa czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem. Wypełnioną  

i podpisaną deklarację należy składać do właściwego organu w terminach i w okolicznościach wskazanych  

w formularzu deklaracji. Należy pamiętać, że niepoprawne wypełnienie formularza deklaracji skutkować 

będzie wezwaniem do jego korekty. 

Część D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Część E. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
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DO-2(2) 

 

 

 

Formularz DO-2 przeznaczony jest do wypełnienia przez właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy. Są to takie nieruchomości, na których zlokalizowane są: przedsiębiorstwa, domy 

letniskowe, instytucje publiczne, itp. Formularz nie dotyczy budynków mieszkalnych. Deklarację składają 

właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez 

właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością).  

W formularzu deklaracji należy wypełniać tylko pola jasne – dużymi drukowanymi literami. 

W Polu 2 - Data deklaracji: należy wpisać datę sporządzenia deklaracji. 

 

W Polu 6 - Cel złożenia deklaracji: należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat []. 

W przypadku składania dla danej nieruchomości pierwszej deklaracji należy zaznaczyć kwadrat 1-złożenie 

deklaracji, a w deklaracjach kolejnych (zmieniających) kwadrat 2-zmiana deklaracji wpisując miesiąc i rok 

zaistnienia zmiany. Kwadrat 3-korekta deklaracji należy zaznaczyć w przypadku składania korekty do 

wcześniejszej błędnie złożonej deklaracji, wpisując datę błędnie złożonej deklaracji. 

 

W Polu 7 i 8 należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat [], wybierając jedną pozycję z listy. 

W części B1 - Dane identyfikacyjne i aktualny adres do korespondencji: w Polach od 9 do 27 należy wpisać 

odpowiednie dane identyfikacyjne i aktualny adres do korespondencji właściciela nieruchomości, o której 

mowa w części C. 

 

W Polach 28 do 34 należy wpisać odpowiednie dane identyfikacyjne nieruchomości, dla której składana jest 

deklaracja. Jeżeli składający deklarację jest właścicielem kilku nieruchomości, to dla każdej nieruchomości 

należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku zaprzestania działalności na danej nieruchomości, należy do 

deklaracji dołączyć dokument potwierdzający jej zaprzestanie. Dokumentem tym może być oświadczenie 

składającego deklarację. 

W części C1 - Sposób zbierania odpadów oraz w części C2 - Sposób użytkowania należy zaznaczyć 

odpowiedni kwadrat [] odpowiadający deklarowanemu sposobowi zbierania odpadów oraz użytkowania 

nieruchomości.  

 

W części tej właściciele nieruchomości ustalają wysokość kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Należy wypełnić tylko pola odpowiadające deklarowanej nieruchomości.  

W kolumnie 3 tabeli należy wpisać deklarowaną ilość odpadów komunalnych do odbioru w ciągu 

jednego miesiąca, wyrażoną w ilości pojemników o określonej w kolumnie 1 pojemności i określonym  

w kolumnie 2 przeznaczeniu. 

W przypadku zaznaczenia w Polu 35 kwadratu 2-Nieselektywny: w tabeli należy wypełnić tylko wiersze 

określone (w kolumnie 2) jako „Zmieszane”. W przypadku zaznaczenia w Polu 35 kwadratu 1-Selektywny:  

w tabeli należy obowiązkowo wypełnić wiersze określone (w kolumnie 2) jako „Zmieszane” i „Surowce”,  

a w przypadku zaznaczenia w Polu 36 kwadratu 2-Nie – również należy wypełnić wiersze określone  

(w kolumnie 2) jako „Bio”. 
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W kolumnie 4 tabeli należy wpisać odpowiednią stawkę opłaty określoną w obowiązującej uchwale 

Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności”. 

Na dzień sporządzenia niniejszej instrukcji obowiązują następujące miesięczne stawki opłaty za pojemnik, 

jeżeli w Polu 35 zaznaczono kwadrat 1-Selektywny:      jeżeli w Polu 35 zaznaczono kwadrat 2- Nieselektywny: 

    120 litrów :      22,00 zł;                                                     120 litrów :      66,00 zł; 

    240 litrów :      42,00 zł;                                                     240 litrów :      84,00 zł; 

    360 litrów :      62,00 zł;                                                     360 litrów :    124,00 zł; 

  1100 litrów :    180,00 zł;                                                   1100 litrów :    360,00 zł; 

  5000 litrów :    740,00 zł;                                                   5000 litrów : 1.480,00 zł; 

  7000 litrów : 1.000,00 zł;                                                   7000 litrów : 2.000,00 zł; 

10000 litrów : 1.380,00 zł;                                                 10000 litrów : 2.760,00 zł. 
 

W kolumnie 5 tabeli w wierszu z deklarowanym pojemnikiem należy wpisać kwotę wynikającą z pomnożenia 

liczby pojemników z kolumny 3 oraz stawki opłaty z kolumny 4. 
 

W Polu 102 należy wpisać sumę Pól: 41,44,47,50,53,56,59,62,65,68,71,74,77,80,83,86,89,92,95,98,101. 

W przypadku wykazania w Polu 102 kwoty 0 zł, należy dołączyć do deklaracji oświadczenie w sprawie 

sposobu zagospodarowania i użytkowania  nieruchomości oraz postępowania z odpadami. 

Opłatę wykazaną w Polu 102 należy wpłacać na wskazany w Polu 1 lub nadany indywidualnie numer konta 

bankowego, w terminach określonych w obowiązującej uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca  

„w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  

W przypadku nieposiadania indywidualnego numeru konta bankowego - o jego otrzymanie należy 

zwrócić się do Związku Gmin Wierzyca. 

Na dzień sporządzenia niniejszej instrukcji obowiązują następujące zasady wnoszenia  opłat: 

- opłaty należy wnosić za każdy miesiąc kalendarzowy do dnia 25 danego miesiąca. 

 

W części tej składający deklarację w Polu 103 składa czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem. Wypełnioną  

i podpisaną deklarację należy składać do właściwego organu w terminach i w okolicznościach wskazanych  

w formularzu deklaracji. Należy pamiętać, że niepoprawne wypełnienie formularza deklaracji skutkować 

będzie wezwaniem do jego korekty. 
 

 

 

WAŻNE: 

Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą 

następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na wskazane konto bankowe w ustalonych 

terminach. 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego  

i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. 
 

 

Niniejsza broszura kierowana jest do właścicieli nieruchomości na obszarze gmin Związku Gmin 

Wierzyca (gmin: Bobowo, Kaliska, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lubichowo, Nowa Karczma, Osieczna, 

Osiek, Przywidz, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański, Zblewo oraz miast: 

Czarna Woda, Kościerzyna, Skarszewy, Skórcz, Starogard Gdański). 

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Związku Gmin Wierzyca lub Urzędzie Gminy oraz na 

www.zgwierzyca.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Niniejsza instrukcja obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. 

Część E. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
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