
1. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
– dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna: 

Składający: 

Termin składania:

Numer rachunku bankowego:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 maja 2013 r. 
Getin Noble Bank SA w Łodzi 71 1560 0013 2355 4903 9000 0001  tytułem: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI wraz z podaniem danych identyfikacyjnych właściciela nieruchomości.

A.   MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi  - ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź lub
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali Urzędu Miasta Łodzi  - ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź lub 
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi 1)

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja  aktualizacja danych złożonej deklaracji (korekta) (data zaistnienia zmian 

C.   PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D.   DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna

4. Nazwisko 5. Imię 6. Nazwisko rodowe

7. Data urodzenia 8. Imię ojca 9. Imię matki

10. Nr telefonu komórkowego (nieobowiązkowe) 11. Adres e-mail (nieobowiązkowe)

D.2. Pozostałe podmioty
12. Nazwisko/a i imię/ona wspólników/Nazwa pełna 13. Nazwa skrócona

14. Nr KRS 15. Klasa PKD

16. Nr telefonu komórkowego (nieobowiązkowe) 17. Adres e-mail (nieobowiązkowe)

1. Szczegółowy wykaz adresów miejsc, gdzie można złożyć deklarację w Pouczeniu (strona 3/3 Deklaracji).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/1221/13       
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 marca 2013 r.
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

 )____ -  _____ - _______
dzień     miesiąc      rok

     ____ -  _____ - _______ 
dzień     miesiąc      rok

(bez kresek)

Właściciel nieruchomości Zarządca nieruchomości  Inny



 podstawa umocowania 

 podstawa umocowania 

 podstawa umocowania 

Sposób reprezentacji: 3) 

D.3. DANE O NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 4)

19. Ulica 20. Nr domu 22. Obręb

24. Sektor 5) 27. KSIĘGA WIECZYSTA (KW)

D.4.  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat

31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu 34. Nr lokalu

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta

18.Osoby upoważnione do reprezentowania: 2)

21. Nr lokalu

26. Poczta

23. Numer działki

25. Kod pocztowy
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D.5. RACHUNEK BANKOWY
Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty. 
Można podać jedynie taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający.

38. Pełna nazwa banku (oddziału) / SKOK

39. Posiadacz rachunku

40. Pełny numer rachunku

Stawka opłaty
zgodna z uchwałą Nr LIII/1092/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2012 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi 7) zł/osobęzł/osobę

44.

selektywna

zł

Liczba osób zamieszkujących 8) nieruchomość wskazaną w części D.3. dla zabudowy 
jednorodzinnej lub z załącznika 1 odpowiednio pole A i B dla zabudowy wielorodzinnej  
Miesięczna kwota opłaty (po zaogrągleniu do pełnych złotych) 9) 
Pozycja 46 jest sumą iloczynów pozycji 42 i 44 oraz pozycji 43 i 45

46.

E.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

41. Oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 6) (zaznaczyć właściwy kwadrat)

45.

nieselektywna

42. 43.

LICZBA STRON ZAŁĄCZNIKA do Deklaracji DO-1 47.

12,69 16,50

selektywny nieselektywny

2. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji 
należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją 
w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) wraz z załączonym dowodem opłaty.
3. Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne. 
4. Dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej. Dla nieruchomości wielorodzinnych wypełnia się załącznik 1.
5. Należy wpisać jeden z pięciu sektorów, na które zostało podzielone Miasto Łódź: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew.
6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy 
opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami. Dla zabudowy jednorodzinnej należy wybrać tylko jeden ze sposobów. Dla zabudowy wielorodzinnej
istnieje możliwość wyboru dwóch sposobów, jeśli są one zróżnicowane w załączniku 1.
7. W przypadku wyboru sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy wybrać stawkę opłaty z poz. 42, a  przy wyborze sposobu nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych należy 
wybrać stawkę opłaty z poz. 43.
8. Pod pojęciem "osoby zamieszkującej" rozumie się osobę, która mieszka na terenie nieruchomości i wytwarza odpady. 
9. Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy 
podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)).



51. Data 52. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 11)

48. Na nieruchomości znajduje się kompostownik: 10) (zaznaczyć własciwy kwadrat)

49. W inny sposób wykorzystuję (wskazać w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe ........................................

....................................................................................................................................................................................................................

11) Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania podmiotu przed organem administracji samorządowej.
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G. ADNOTACJE ORGANU

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

10) Dane potrzebne do celów sprawozdawczych.

50. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

elektroniczną (email) telefoniczną (sms) nie wyrażam zgody

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) 
informujň, iŨ administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ğodzi z siedzibŃ w Ğodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. Celem zbierania danych 
osobowych od wğaŜcicieli nieruchomoŜci jest speğnienie obowiŃzk·w wynikajŃcych z umowy na odbi·r odpad·w komunalnych zawartej z wykonawcŃ 
tych usğug. Dane osobowe zostanŃ przekazane wykonawcy usğug celem realizacji umowy. WğaŜcicielowi nieruchomoŜci przysğuguje prawo dostňpu 
do treŜci swoich danych oraz ich poprawiania.

WRAZ Z DEKLARACJŅ NALEŭY ZĠOŭYĻ KOPIŊ DOTYCHCZASOWEJ UMOWY 
NA ODBIERANIE ODPADĎW KOMUNALNYCH.

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 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 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie 
z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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.

Deklaracje przyjmowane są także w punktach kancelaryjnych Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w poniższych lokalizacjach:

Podpis sprawdzającego53.Przypis 54.Odpis Data wpływu55. 56.

TAK NIE

 Umowa 57A.

TAK TAK

1) ul. Zachodnia 47
2) al. Politechniki 32
3) ul. Krzemieniecka 2 B
4) al. Piłsudskiego 100
5) ul. Piotrkowska 153
6) ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
7) ul. Sienkiewicza 5
8) ul. Skorupki 21

oraz w Furtkach Miejskich:

9) ul. Inflancka 45 (Hipermarket E. Leclerc,)
10) ul. Brzezińska 27/29 (Centrum Handlowe M1)

57B. Pełnomocnictwo 
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