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Załącznik 
do uchwały Nr XXXVIII/485/21 
z dnia 27 października 2021 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 

  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna 

Składający 

Termin składania 

 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), zwana dalej „ustawą”. 

Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych 
albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji. 
W przypadku śmierci mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ OBORNIK 
URZĄD MIEJSKI W OBORNIKACH 

UL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO 76, 64-600 OBORNIKI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑ 1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty  (__ __-__ __-__ __ __ __) 

❑  2. deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmian  (__ __-__ __-__ __ __ __) 

❑  3. korekta deklaracji obowiązującej od  (__ __-__ __-__ __ __ __) (błędnie sporządzonej) 

❑  4. Wygaśnięcie obowiązku od  (__ __-__ __-__ __ __ __) 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

❑ 1. właściciel ❑ 2. współwłaściciel ❑ 3. użytkownik wieczysty 

❑ 4. jednostka organizacyjna    ❑ 5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

❑ 6. osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną                   ❑ 7. inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną               ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną               *** - dotyczy podmiotu będącego przedsiębiorcą 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE   

 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  X  1. osoba fizyczna                      X  2. osoba prawna  X  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

5. Nazwisko * / Nazwa pełna ** 

6. Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona ** 

7. PESEL / data urodzenia1) / NIP 8. Identyfikator REGON*** 9. PKD*** 

10. Numer telefonu stacjonarnego 2) 11. Numer telefonu komórkowego 2) 12. Adres e-mail 2) 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY** 

 
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 
(należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację wskazany w pkt D.2.) 
 

23. Kraj 24. Województwo 25. Powiat 

26. Gmina 27. Ulica 28. Nr domu 29. Nr lokalu 

30. Miejscowość 31. Kod pocztowy 32. Poczta 

X 01 01 2022

X

X

KOWALSKI

JAN

82345678912

600123456612912345 jan.kowalski@poczta.pl

POLSKA WIELKOPOLSKIE OBORNICKI

OBORNIKI OBORNICKA 1

OBORNIKI 64-600 OBORNIKI

wzór wypełnienia nieruchomość zamieszkana bez kompostownika
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D.4. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
(w przypadku tzw. nieruchomości mieszanej, czyli w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej, należy zaznaczyć obie pozycje) 

 
33.  

❑ nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy      

34.  

❑  
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne (wypełnij załącznik DO-N) 

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
35. Miejscowość 

 
36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr lokalu 39. Kod pocztowy 

 

40. Nieobowiązkowo, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi – miejsce gromadzenia odpadów 3) 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCZE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 

 
41. Oświadczam, że nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim 

bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

❑ tak                              ❑ nie 
 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA  
     KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 Liczba osób zamieszkujących 4) nieruchomość wskazaną w części E deklaracji 
42.  

 

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
43.  

28 zł/osobę/miesiąc 

 Miesięczna kwota opłaty 5) (iloczyn poz. 42 i 43) 
44.  

zł/miesiąc 

 Kwota zwolnienia (w przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 41) 
45.  

2 zł/osobę/miesiąc 

 Wysokość zwolnienia (iloczyn poz. 42 i 45 – w przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 41) 
46.  

zł/miesiąc 

 Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem zwolnienia 5) 
(różnica poz. 44 i 46 – w przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 41) 

47.  

zł/miesiąc 

G.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA  
     KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Miesięczna kwota opłaty 5) (kwota z poz. 78 załącznika DO-N) 
48.  

zł/miesiąc 

G.3. ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Łączna kwota opłaty 
(suma poz. 44 i 48 albo – w przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 41 – poz. 47 i 48) 

49. a 

zł/miesiąc 

H. INFORMACJA 
O ZAŁĄCZNIKACH 

50. Liczba składanych 
załączników 

 
 
 
 
 

❑ DO-N __ __ 

❑ inne…………………………………………………………… __ __ 

I. POUCZENIE 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

J.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

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

 
51. Imię i nazwisko 52. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)  

__ __-__ __-__ __ __ __ 

53. Podpis  

K. ADNOTACJE 

 
54. Uwagi 

55. Data (dzień – miesiąc – rok) 

__ __-__ __-__ __ __ __ 

56. Podpis przyjmującego formularz 

X

OBORNIKI OBORNICKA 1 64-600

4

112

JAN KOWALSKI 01 12 2021 Kowalski Jan

X
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OBJAŚNIENIA 

1) Wpisuje się datę urodzenia, jeżeli składający deklarację będący osobą fizyczną nie posiada numeru PESEL. 

2) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi jednak kontakt ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w 
Obornikach. 

3) Zgodnie z przepisem art. 6m ust. 1ca ustawy, „Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji 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 komunal-
nych”. 

4) Zameldowanie nie jest równoznaczne z miejscem stałego pobytu – w niniejszej deklaracji należy podać liczbę osób faktycz-
nie zamieszkałych na danej nieruchomości. Miejscem zamieszkania jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamia-
rem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszka-
nia, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza 
czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwie-
dzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym, lub pielgrzymkami religijnymi”. 

5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  
w którym nastąpiła zmiana. 

 

INFORMACJE 

A. Zgodnie z art. 6m ustawy, 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 pierw-
szego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zo-
bowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

B. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ww. pkt A. Zakazu tego nie sto-
suje się również, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zda-
rzenia. 

C. Opłatę należy uiszczać bez wezwania, z góry do 15 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Obornikach lub 
przelewem na wskazany przez Urząd Miejski w Obornikach indywidualny numer rachunku bankowego. 

D. W przypadku złożenia jednej deklaracji na więcej niż jedną nieruchomość lub w przypadku, gdy na terenie jednej nierucho-
mości wyodrębnionych jest więcej niż jedno miejsce gromadzenia odpadów, o którym mowa w art. 6m ust. 1 ca ustawy (do-
tyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi), należy załączyć wykaz ad-
resów nieruchomości lub miejsc gromadzenia odpadów do deklaracji, wskazując ilość osób zamieszkujących każdą nieru-
chomość, lub dla której wyodrębnione jest miejsce gromadzenia odpadów. 

E. W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podpis składa osoba lub osoby upo-
ważnione do reprezentowania tej jednostki. W takim przypadku do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł 
do reprezentowania tej jednostki organizacyjnej. 

F. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Obornik określa, w drodze decyzji, wy-
sokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 
radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

G. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Obornik w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie od-
padów komunalnych w wysokości czterokrotności wysokości stawki ustalonej przez Radę Miejską w Obornikach. 

H. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i 
kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub 
3) uniemożliwia Burmistrzowi Obornik lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu 

weryfikacji zgodności tej informacji ze stanem faktycznym  
- Burmistrz Obornik stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z opłaty. Utrata zwolnienia następuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. Ponowne skorzy-
stanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do 
tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Obornik z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 
64-600 Oborniki, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków z zakresu: 

a) zbierania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

b) utrzymania czystości i porządku w gminie, 

c) gospodarowania odpadami komunalnymi, 
jak również Pani /Pana dane mogą być przetwarzane w celu kontaktowania się, odpowiedzi na zapytania, informowania, 
prowadzenia postępowań administracyjnych, archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń, a także w inte-
resie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych, statystycznych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (dalej zwane RODO), to jest: 

a) obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

b) realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administrato-
rowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności: 

c) ustawa z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,  

d) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

e) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

f) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

g) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  
wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez innych odbiorców tj. podmioty, z którymi Administrator 
zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, 
prawnej lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe w 
szczególności na podstawie przepisów prawa, w tym organom ścigania, organom kontrolnym, organom administracji 
publicznej. 

6. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami 
prawa, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być 
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności 
przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

7. W zależności od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku zaistnienia ku temu przesłanek na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona 
przy dokonywaniu czynności w związku z danym postępowaniem administracyjnym. 

9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 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. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3  
oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowa-
nia oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub histo-
rycznych lub do celów statystycznych. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  
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ZAŁĄCZNIK DO-N 

(nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) 

Załącznik do deklaracji złożonej w dniu __ __-__ __-__ __ __ __ 

MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1) 

 

1. Miejscowość 

 
2. Ulica 

 
3. Nr domu 

 
4. Nr lokalu 

 
5. Kod pocztowy 

 

6. Nieobowiązkowo, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi – miejsce gromadzenia odpadów 

 

FRAKCJA 
WIELKOŚĆ 

POJEMNIKA 

ZADEKLAROWANA LICZBA POJEMNIKÓW 2) 

STAWKA 
OPŁATY 

KWOTA OPŁATY 
(iloczyn pozycji z kolumny a, b oraz c) 

LICZBA 
POJEMNIKÓW NA 

NIERUCHOMOŚCI 3) 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 4) 

(liczba opróżnień w miesiącu) 

a b 5) c d 

Niesegregowane 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne 

❑ 120 l 7.  
 

❑ 2    ❑ 4 24,94 zł 8.  

zł/miesiąc 

❑ 240 l 9.  
 

❑ 2    ❑ 4 49,88 zł 10.  

zł/miesiąc 

❑ 360 l 11.  
 

❑ 2    ❑ 4 74,82 zł 12.  

zł/miesiąc 

❑ 1100 l 13.  
 

❑ 2    ❑ 4 228,61 zł 14.  

zł/miesiąc 

❑ 1300 l 15.  
 

❑ 2    ❑ 4 270,18 zł 16.  

zł/miesiąc 

❑ 3000 l 17.  
 

❑ 2    ❑ 4 623,50 zł 18.  

zł/miesiąc 

❑ 5000 l 19.  
 

❑ 2    ❑ 4 1039,16 zł 20.  

zł/miesiąc 

Papier 

❑ 120 l 21.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 24,94 zł 22.  

zł/miesiąc 

❑ 240 l 23.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 49,88 zł 24.  

zł/miesiąc 

❑ 360 l 25.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 74,82 zł 26.  

zł/miesiąc 

❑ 1100 l 27.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 228,61 zł 28.  

zł/miesiąc 

❑ 1300 l 29.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 270,18 zł 30.  

zł/miesiąc 

❑ 3000 l 31.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 623,50 zł 32.  

zł/miesiąc 

❑ 5000 l 33.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 1039,16 zł 34.  

zł/miesiąc 

Metale, tworzywa 
sztuczne 
i odpady 

opakowaniowe 
wielomateriało-

we 

❑ 120 l 35.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 24,94 zł 36.  

zł/miesiąc 

❑ 240 l 37.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 49,88 zł 38.  

zł/miesiąc 

❑ 360 l 39.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 74,82 zł 40.  

zł/miesiąc 

❑ 1100 l 41.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 228,61 zł 42.  

zł/miesiąc 

❑ 1300 l 43.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 270,18 zł 44.  

zł/miesiąc 

❑ 3000 l 45.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 623,50 zł 46.  

zł/miesiąc 

❑ 5000 l 47.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 1039,16 zł 48.  

zł/miesiąc 

Szkło 

❑ 120 l 49.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 24,94 zł 50.  

zł/miesiąc 

❑ 240 l 51.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 49,88 zł 52.  

zł/miesiąc 

❑ 360 l 53.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 74,82 zł 54.  

zł/miesiąc 

❑ 1100 l 55.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 228,61 zł 56.  

zł/miesiąc 

❑ 1300 l 57.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 270,18 zł 58.  

zł/miesiąc 

❑ 3000 l 59.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 623,50 zł 60.  

zł/miesiąc 

❑ 5000 l 61.  
 

❑ 1    ❑ 2    ❑ 4 1039,16 zł 62.  

zł/miesiąc 

Bioodpady 

❑ 120 l 63.  
 

❑ 2    ❑ 4 24,94 zł 64.  

zł/miesiąc 

❑ 240 l 65.  
 

❑ 2    ❑ 4 49,88 zł 66.  

zł/miesiąc 

❑ 360 l 67.  
 

❑ 2    ❑ 4 74,82 zł 68.  

zł/miesiąc 

❑ 1100 l 69.  
 

❑ 2    ❑ 4 228,61 zł 70.  

zł/miesiąc 

❑ 1300 l 71.  
 

❑ 2    ❑ 4 270,18 zł 72.  

zł/miesiąc 

❑ 3000 l 73.  
 

❑ 2    ❑ 4 623,50 zł 74.  

zł/miesiąc 

❑ 5000 l 75.  
 

❑ 2    ❑ 4 1039,16 zł 76.  

zł/miesiąc 

Łączna liczba pojemników 
(suma pozycji z kolumny a) 

77.  
 

Miesięczna kwota opłaty 
(suma pozycji z kolumny c) 

78.  

zł/miesiąc 



 
POLA JASNE WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
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OBJAŚNIENIA 
do Załącznika DO-N 

1) Dane muszą być zgodne z danymi podanymi w pkt E Deklaracji. 

2) Zgodnie z art. 6j ust. 3 zdanie drugie ustawy „Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn licz-
by pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich 
opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 
i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości”. 

3) W związku z wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy obowiązkiem zbierania w sposób selektywny wszystkich powstałych 
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, konieczne jest zadeklarowanie pojemnika na każdą z podstawowych 
frakcji, tj. pojemnika na papier, pojemnika na szkło, pojemnika łącznie na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowa-
niowe wielomateriałowe, pojemnika na bioodpady oraz pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4) Częstotliwość regulują przepisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki oraz uchwały w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami. 

5) Cyfra „1” oznacza częstotliwość 1 raz na 4 tygodnie, cyfra „2” oznacza częstotliwość 1 raz na 2 tygodnie, natomiast cyfra 
„4” oznacza częstotliwość 1 raz w tygodniu. 

 




