
 

POLA  JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

 

DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

                                (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)                               

Składający:              Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radzanowo 

Termin składania:  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 do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Organ:                      WÓJT GMINY RADZANOWO 

 

       A. MIEJSCE SKŁADANIA:   Urząd Gminy w Radzanowie, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo 

                                                         

      B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. □ pierwsza deklaracja 
 
art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2010 z późn. zm.) 

2. Data powstania obowiązku opłaty 

( ______ -______ - ________ ) 

    (dzień,  miesiąc,       rok) 

3. Nowa deklaracja, składana w przypadku: 

□ zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 

 

 

 

4. Data powstania obowiązku opłaty 

( ______ -______ - ________ ) 

(dzień,    miesiąc,    rok) 

 

   

5. □ korekta deklaracji uprzednio złożonej, data korekty 

 

6. Data powstania obowiązku opłaty 

( ______ -______ - ________ ) 

(dzień,     miesiąc,     rok) 

     C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
      C.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE 

7.   □ właściciel                 □ współwłaściciel            □ użytkownik wieczysty, zarządca                 □ najemca, dzierżawca 

 

□ inny podmiot władający nieruchomością  (nazwa) ……………………………………………………………………. 

     C. 2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (adres zamieszkania) 

8. NAZWISKO 

 

 

9. PIERWSZE IMIĘ 10. NUMER PESEL 11. MIEJSCOWOŚĆ 

12. ULICA 

 

13. NUMER DOMU 14. NUMER LOKALU 

 

15. KOD POCZTOWY 16. POCZTA 

 

17. NUMER TELEFONU * 18. E-MAIL * 

     C. 3.  DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (należy wypełnić, jeśli nieruchomość stanowi współwłasność)  

19. NAZWISKO 

 

 

20. PIERWSZE IMIĘ 21. NUMER PESEL 22. MIEJSCOWOŚĆ 

23. ULICA 

 

 

24. NUMER DOMU 25. NUMER LOKALU 

26. KOD POCZTOWY 

 

 

27. POCZTA 28. NUMER TELEFONU * 29. E-MAIL * 

 

C.4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

30.   □ elektroniczną (e-mail)                     □ telefoniczną (sms)             □ nie wyrażam zgody         

 
W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEST WIĘCEJ ANIŻELI PÓL W CZĘŚCI C NINIEJSZEJ DEKLARACJI – POZOSTAŁE OSOBY SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ WYPEŁNIAJĄ 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI. 
 

 



     D.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE* * 

31. KRAJ: 

POLSKA 
32. WOJEWÓDZTWO: 

MAZOWIECKIE 
33. POWIAT: 

PŁOCKI 

34. GMINA: 

RADZANOWO 
35. ULICA: 36. NUMER DOMU: 37. NUMER LOKALU: 

38. MIEJSCOWOŚĆ: 39. KOD POCZTOWY 

 
40. POCZTA 

41. NUMER EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI:*** 

*    dane niewymagalne 
**  dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 
*** wypełnić gdy budynek nie ma urzędowo nadanego numeru dom 
 

 E.  ADRES KORESPODENCYJNY (JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI) 

42. KRAJ: 43. WOJEWÓDZTWO: 44. POWIAT: 

45. GMINA: 

 
46. ULICA: 47. NUMER DOMU: 48. NUMER LOKALU: 

49. MIEJSCOWOŚĆ: 50. KOD POCZTOWY 51. POCZTA 

 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE 

52.  Należy zaznaczyć, jeżeli na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi znajduje się przydomowy kompostownik, a powstałe na terenie nieruchomości 

bioodpady stanowiące odpady komunalne będą w nim kompostowane ( kwadrat należy zaznaczyć znakiem 

X). Zaznaczenie pola wpłynie na zastosowanie częściowego zwolnienia z opłaty. 

 

53. □  Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i będę kompostować w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

 

G .  WYSOKOŚĆ OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

54. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części D, niniejszej deklaracji zamieszkuje łącznie 
55. 

 

 

56.  liczba osób zamieszkujących 

57. Stawka opłaty od mieszkańca 58. 

 

 

59.  zł/mieszkańca/miesiąc 

60. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  (liczbę osób wskazaną w pozycji 

55. należy pomnożyć przez kwotę z pozycji 58.) 

61. 

 

 

62.  zł/miesiąc 

63. Kwota zwolnienia wynikająca z wykorzystania 

własnego kompostownika 

64. 

 

 

65.  zł/mieszkańca/miesiąc 

66. Wysokość miesięcznego zwolnienia z tytułu 

zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku 

przydomowym (liczbę osób wskazaną w poz. 55. należy 

pomnożyć przez kwotę zwolnienia wskazaną w poz. 64.) 

67. 

 

 

68.  zł/miesiąc 

69. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi po odliczeniu częściowego 

zwolnienia (kwotę opłaty wskazaną w poz. 61. należy 

pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia 

wykazaną w poz. 67.) 

70. 

 

 

 

71.  zł/miesiąc 

 

 

 



 H. ZAŁĄCZNIKI: 

72.  □ załącznik DO-Z – Dane osób będących współwłaścicielami 

 

 I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ/ OSOBY 

 REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

73.  Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

                                                                                                     

                                                                                                       ................................................ 
                                                                                                                    czytelny podpis 

 

                                                                                                       ................................................ 
                                                                                                                    czytelny podpis 

 

                                                                                                       ................................................ 
                                                                                                                                                                               czytelny podpis 

 

                                                                                                       ................................................ 
                                                                                                                                                                               czytelny podpis 

 

.................................................                                                      ................................................ 
             miejscowość i data                                                                                                                                    czytelny podpis 

 

 J.   ADNOTACJE URZĘDU GMINY 

74. 

 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Radzanowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Radzanowo nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana. 
4. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat określają odrębne uchwały 

Rady Gminy Radzanowo. 

5. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt zawiadamia 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 za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1  

z 04.05.2016 r.) dalej RODO obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. informuje, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Radzanowo reprezentowana przez Wójta Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo, tel: (0-24) 369 50 10. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod numerem tel. (24) 369 50 22,  email:  iod@radzanowo.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gospodarowania odpadania komunalnymi w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w 

przepisach o podatkach oraz opłatach w szczególności m.in. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawie 

z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych, ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji, ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz  Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy 

podatkowe, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 

dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. 

a, c oraz e RODO, w szczególności na potrzeby procedur podatkowych, w tym m.in. prowadzonego postępowania administracyjnego, podatkowego, czynności sprawdzających, kontrolnych, 

postępowań dot. udzielania ulg podatkowych, określenia podstawy ulg i zwolnień oraz w celu wymiaru i poboru, zwrotu podatku, wydawania zaświadczeń  oraz  windykacji i egzekucji, a 

także do realizacji zadań wynikających z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o  postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Radzanowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień, jeśli chodzi o 

materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do 

Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody(tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości realizacji zadania. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
9. Pani/Pana dane nie mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32016R0679
mailto:iod@radzanowo.pl


Załącznik do deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

1. DO-Z 2. DANE OSÓB BĘDĄCYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI 

3. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

4. NAZWISKO 

 

5. PIERWSZE IMIĘ   6. PESEL 

7. KRAJ 

 

8. WOJEWÓDZTWO 9. POWIAT 

10. GMINA 

 

11. ULICA 12. NUMER DOMU 13. NUMER 

LOKALU 

14. MIEJSCOWOŚĆ 

 

15. KOD POCZTOWY 16. POCZTA 

 

 

17. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

18. NAZWISKO 

 

19. PIERWSZE IMIĘ   20. PESEL 

21. KRAJ 

 

22. WOJEWÓDZTWO 23. POWIAT 

24. GMINA 

 

25. ULICA 26. NUMER DOMU 27. NUMER 

LOKALU 

28. MIEJSCOWOŚĆ 

 

29. KOD POCZTOWY 30. POCZTA 

 

 

31. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

32. NAZWISKO 

 

33. PIERWSZE IMIĘ   34. PESEL 

35. KRAJ 

 

36. WOJEWÓDZTWO 37. POWIAT 

38. GMINA 

 

39. ULICA 40. NUMER DOMU 41. NUMER 

LOKALU 

42. MIEJSCOWOŚĆ 

 

43. KOD POCZTOWY 44. POCZTA 

 

 

45. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

46. NAZWISKO 

 

47. PIERWSZE IMIĘ   48. PESEL 

49. KRAJ 

 

50. WOJEWÓDZTWO 51. POWIAT 

52. GMINA 

 

53. ULICA 54. NUMER DOMU 55. NUMER 

LOKALU 

56. MIEJSCOWOŚĆ 

 

57. KOD POCZTOWY 58. POCZTA 

 

 

59. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

60. NAZWISKO 

 

61. PIERWSZE IMIĘ   62. PESEL 

63. KRAJ 

 

64. WOJEWÓDZTWO 65. POWIAT 

66. GMINA 

 

67. ULICA 68. NUMER DOMU 69. NUMER 

LOKALU 

70. MIEJSCOWOŚĆ 

 

71. KOD POCZTOWY 72. POCZTA 

 


