
 
UCHWAŁA NR XXIV/493/20 

RADY MIASTA OPOLA 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z 2020 r.  

poz. 150, poz. 284) - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola wg załączników do niniejszej uchwały: 

1) załącznik nr 1 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której zamieszkują mieszkańcy  

– DOGO - 2; 

2) załącznik nr 2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne – DOGO - 3; 

3) załącznik nr 3 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola, która w części stanowi nieruchomość, 

na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne – DOGO – 4; 

4) załącznik nr 4 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola – DOGO – 5; 

5) załącznik nr 5 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno- wypoczynkowe - DOGO - 6; 

6) załącznik nr 6 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez 

spółdzielnie mieszkaniowe - DOGO -7, z zastrzeżeniem §5; 

7) załącznik nr 7 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli więcej niż jednej nieruchomości położonej na terenie Miasta Opola – ZOGO – 2; 

8) załącznik nr 8 - wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność lokalu - ZOGO - 3; 

9) załącznik nr 9 - załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez spółdzielnie mieszkaniowe - ZOGO - 4, z zastrzeżeniem § 5. 
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§ 2. W przypadku, gdy dla danego podmiotu właściwy jest więcej niż jeden druk deklaracji spośród 

wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, powinien on złożyć deklarację, o której mowa w § 1 pkt 6,  

z zastrzeżeniem § 5. 

§ 3. Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących 

poszczególnych budynków lub ich części składanych przez właścicieli nieruchomości innych niż spółdzielnie 

mieszkaniowe w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami 

wielolokalowymi, których poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne 

miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przepisy § 1 pkt 1-4 oraz § 1 pkt 7-8 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Przepisów § 1 pkt 4, § 1 pkt 7 oraz § 2 niniejszej uchwały nie stosuje się do deklaracji składanych 

przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

§ 5. Przepisów § 1 pkt 6, § 1 pkt 9 oraz § 2 niniejszej uchwały nie stosuje się w przypadku spółdzielni 

mieszkaniowych będących właścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Do deklaracji 

składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe dotyczących takich nieruchomości przepisy § 1 pkt 1, § 1 pkt 3-4 oraz 

§ 1 pkt 7 niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.  

§ 6. Deklaracje, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie 

Miasta Opola obowiązani są złożyć Prezydentowi Miasta Opola do Urzędu Miasta Opola w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości, a w przypadku 

śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

§ 7.1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w niniejszej uchwale, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

2. Deklarację w formie elektronicznej składający może przesłać za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) przy wykorzystaniu Platformy e- Usług Publicznych (PEUP) dla Urzędu Miasta Opola, lub 

2) za pomocą usług i narzędzi udostępnionych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej 

portalu EPUAP.GOV.PL. 

3. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r.  

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.) albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.). 

4. Nie wymaga się znakowania czasem dokumentu elektronicznego. 

5. Dostarczenie dokumentu elektronicznego do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Opola każdorazowo 

zostanie potwierdzone elektronicznym urzędowym poświadczeniem odbioru, które nadawca odbiera za pomocą 

skrzynki kontaktowej, z której wysłana została korespondencja do urzędu. 

6. W przypadku składania deklaracji w sposób określony w § 7 ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwały deklarację  

w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której elementem jest 

dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji 

w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą. Układ informacji i powiązań między nimi 

określają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały. 
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7. W przypadku składania deklaracji w sposób określony w § 7 ust. 2 pkt 2 niniejszej uchwały formatem 

dokumentu elektronicznego jest XML (ang. Extensible Markup Language) z kodowaniem znaków używanych 

w dokumencie: UTF-8 (w systemie Unicode). Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 10  

do niniejszej uchwały. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 

§ 9. Traci moc uchwała nr VI/115/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze Miasta Opola oraz uchwała nr XIX/374/19 Rady Miasta Opola z dnia 

28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

Miasta Opola. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 maja 2020 r. 

Przewodniczący Rady 

Łukasz Sowada 
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- - 1. 2.

- - do - -

- - 3.

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
4.

5.

Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika (pole fakultatywne) */**

6.

Imię*/Nazwa skrócona**

7. 8.

PESEL*

9. 10.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** REGON**

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33.

-obowiązująca od- -Data zmiany danych

GMINA

-

inny (jaki?)

E.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4) 7

KRAJ

NR LOKALU

strona 1 z 4

śmiercią mieszkańca w dniu 5

Numer telefonu (pole fakultatywne)*/**

Adres e-mail (pole fakultatywne) */**

KRAJ

MIEJSCOWOŚĆ

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana .
Właściciel nieruchomości składający nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca może ją złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

E.2 osoba fizyczna

C. LICZBA ZAŁ ĄCZNIKÓW ZOGO-3 1

Pierwsza deklaracja składana w związku z zamieszkaniem na nieruchomości pierwszego mieszkańca 2

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

E.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty

Korekta deklaracji 3

Nowa deklaracja składana w związku ze:

zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przyczyn innych niż 

śmierć mieszkańca 4

- -

obowiązująca od

Stempel dzienny/Pieczęć urzędu

DOGO-2
Numer ewidencyjnyZałącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady 

Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMO ŚĆ, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY

Podstawa prawna

Składający
Termin składania

Miejsce

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Prezydent Miasta Opola

Rynek- Ratusz

45-015 Opole

B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

Dzień

obowiązująca od

Miesiąc Rok

Data zamieszkania pierwszego mieszkańca

D. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

jednostka organizacyjna

spółka nieposiadająca osobowości prawnej

inny podmiot

E.3 DANE PODATNIKA (*WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,**WYPE ŁNIA PODMIOT INNY NI Ż OSOBA FIZYCZNA)

KOD POCZTOWYWOJEWÓDZTWO POWIAT

osoba prawna

POCZTA

E.4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 6

NR DOMUULICA

DOGO-2

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU POCZTA
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34. 35. 36.

38.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

G.4 WYLICZENIA KWOTY ZWOLNIE Ń Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.2 OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PRZYPORZĄDKOWANIA DO CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI ODDZIELNEGO MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALN YCH 
(wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy budynku/budynków  lub  części budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)

Oświadczam, że deklaracja dotyczy budynku/budynków lub części budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów 
komunalnych 37.

39.

F.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4)

NUMER LOKALUNUMER DOMUULICA

Stawka opłaty8

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W 
SPOSÓB:

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

G.2 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (Wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu, wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w przypadku, gdy
deklaracja dotyczy okresu, w którym obowiązywała uchwała zwalniająca w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)

OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

DOGO-2 strona 2 z 4

G.4.2 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINN YMI 
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWI ĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU Wypełnia się w przypadku 
zaznaczenia poz. 39

Wysokość zwolnienia z opłaty (wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały 
Rady Miasta Opola).

%

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości niebędących członkami rodzin 
wielodzietnych (w przypadku obowiązku składania załącznika ZOGO-3 należy podać wartość z poz. nr 220 
tego załącznika, bądź sumę wartości z poz. 220 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 
załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości/części nieruchomosci ujętej w druku DOGO-2).

G.3 WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości będących członkami rodzin 
wielodzietnych (w przypadku obowiązku składania załącznika ZOGO-3 należy podać wartość z poz. nr 219 
tego załącznika, bądź sumę wartości z poz. 219 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 
załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości/części nieruchomości ujętej w druku DOGO-2 ).

G. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1 OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROS ZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY 
KWADRAT) (Oświadczenie wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został 
ustanowiony)

Wysokość zwolnienia z opłaty wyrażona w procentach (wysokość zwolnienia wynika z 
obowiązującej uchwały Rady Miasta Opola).
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 40,41,45).

Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 43 i 47).

Wyliczenie wysokości opłaty  (iloczyn wartości z poz. 40 i 43).

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości (suma wartości z poz. 
41 i 42).

G.4.1 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE
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49.

Imię Podpis i pieczęć10 Imię Podpis i pieczęć10

50. 53.

Nazwisko Nazwisko

51. 52. 54. 55.

56.

Czynności sprawdzające

57. 58.

ADNOTACJE ORGANU

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać
datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w formacie Dzień- Miesiąc- Rok. W przypadku, gdy pierwszy mieszkaniec danej nieruchomości w
danym miesiącu nieruchomość położoną w Opolu zamieszkuje przez część miesiąca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje także zmianę gminy, należy podać
zarówno datę zamieszkania tego mieszkańca na nieruchomości oraz miesiąc i rok, od którego opłatę powinno uiszczać się na rzecz Miasta Opole. Opłatę w miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana gminy zamieszkania, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a wnowym miejscu zamieszkania- począwszy od
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 49 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

1Załącznik/załączniki ZOGO-3 składa właściciel nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość ujęta w druku DOGO-2 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77)
45 11 800

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu podatkowego
w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym
podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powodujekonieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować ograniczeniem form komunikacji.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1) (dalej: RODO), informuje się, że:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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G.5. PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. aRODO. Cofnięcie zgody
może być wyrażone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Podpis (pieczęć) przyjmującego

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚCI E.3/ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 9

Łączna miesięczna kwota opłaty (od wartości z poz. 44 należy odjąć wartość z poz. 
46 i 48). ZŁ
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8 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z
nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy
wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też korygowany okres czasu.
4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Datę zaistnienia zmiany
należy podać w formacie Dzień- Miesiąc- Rok. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Natomiast w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje
także zmianę gminy, należy podać zarówno datę zmiany danych (datę zamieszkania mieszkańca na nieruchomości ujętej w deklaracji albo datę zaprzestania
zamieszkiwania nieruchomości przez tego mieszkańca) oraz miesiąc i rok, od którego opłatę w zmienionej wysokości powinno uiszczać się na rzecz Miasta Opole. Opłatę
w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a wnowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca
następnego, po którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem sytuacji złożenia deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
oraz złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z powodu śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  

6 Adres zamieszkania należy podać, jeśli podatnikiem  jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

9 W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi deklaracja powinna być podpisana zgodnie ze sposobem ich reprezentacji. Ponadto deklaracja może być
podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. 

7 Należy wypełnić w przypadku woli otrzymywania korespondencji na inny adres niż wskazany w części E.4.

10 Umieszczenie pieczęci w poz. 52 oraz poz. 55 nie jest obowiązkowe.

5 Deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca właściciel
nieruchomości winien złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby
osób zamieszkujących nieruchomość w związku ze śmiercią mieszkańca. Należy podać datę śmierci mieszkańca w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.
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1. 2.

3.

4.

5.

Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika (pole fakultatywne) */**

6.

Imię*/Nazwa skrócona**

7. 8.

PESEL* Numer telefonu (pole fakultatywne) */**

9. 10.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** REGON** Adres e-mail (pole fakultatywne) */**

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33.

B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI C. LICZBA ZAŁ ĄCZNIKÓW ZOGO-3 1

- --

Dzień- Miesiąc- Rok

_____- _______- ________

E.4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 5

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

E.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4) 6

E.3 DANE PODATNIKA  (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INN Y NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

osoba fizyczna jednostka organizacyjna

spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?) …………………………………………….

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

E.2

inny podmiot

użytkownik wieczystywspółwłaściciel

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu

DOGO-3

osoba prawna

E.1 właściciel

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z pózn. zm.).

Składający

Termin składania

Miejsce

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 
powstają odpady komunalne.
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

obowiązująca od

data zmiany danych

do

Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMO ŚĆ, NA KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady 
Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

-

45-015 Opole
Rynek- Ratusz

Prezydent Miasta Opola

D. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZ ĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

- -Pierwsza deklaracja2

Korekta deklaracji3

Nowa deklaracja4

data

-

-

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTAMIEJSCOWOŚĆ
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34. 35. 36.

39.

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

D. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

95. 96. 97. 98. 99.

(E*F*G) H.

(I*J*K) L.

(M*N*O) P.

37.
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Częstotliwość8

B.

Stawka10

Opłata11

(A*B*C)  

K.

Ilość

E.

Ilość

N.

Częstotliwość8

J.

Opłata11

Opłata11

Opłata11

G.

Częstotliwość8

F.

106.

152.

107.

173.

DOGO-3

M.

L
ic

zb
a

 p
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ni
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w
L
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zb

a
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e
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ni

kó
w Ilość

195.

206.

185.184.

O.

Częstotliwość8

205.

198.196.

186.

143.

194.

Stawka10

142.139. 140. 141.

183.

174.172.

151.150.

197.

144.

188.187.

156.155.154.

178.177.

160.159.158.157.

181.

G.3 WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY 9

120 l 240 l 360 l 660 l
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C.

Ilość

A.

Stawka10
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m

1100 l 3,5 m3  5 m3 7 m3 15 m3 36 m3

101. 104. 105.

136.

122. 123. 124. 125.

149.

137. 138.

127.

116.115.

147. 148.
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lu
b 

w
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 b
rąz
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o

121.

L
ic

zb
a
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oj

e
m

ni
kó

w

108.

119.

I.

Stawka10

134.

110.109. 114.113.112.111.

135.131.

120. 126.

102.

117.

165.164.163.

128.

145. 146.

129. 130. 133.

118.

132.

60 l

P
oj

em
ni

k 
ko

lo
ru

 n
ie

bi
es

ki
eg

o
1

2

204.203.202.

182.180.

201.

179.176.

208.207.

ULICA NUMER LOKALUNUMER DOMU LUB DZIAŁKI 7

G. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWO ŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW 8  (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT)

215.214.

103.

Częstotliwość IICzęstotliwość I Częstotliwość IVCzęstotliwość III

F.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE (JE ŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4)

G.1 OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROS ZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY 
KWADRAT) Oświadczenie wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został 
ustanowiony.

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW. NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W 
SPOSÓB:

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY 38.

100.

171.170.169.168.167.166.162.

153.

F.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PRZYPORZĄDKOWANIA DO CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI ODDZIELNEGO MIEJSCA GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy budynku/budynków  lub  części 
budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im 
oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)

Oświadczam, że deklaracja dotyczy budynku/budynków lub części budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca 
gromadzenia odpadów komunalnych

161.

193.192.191.

213.212.211.

175.

210.209.

200.199.

190.189.
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T.

Imię Podpis i pieczęć14 Imię Podpis i pieczęć14

Nazwisko Nazwisko

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Czynności sprawdzające

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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Pojemność 
pojemników

60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 5 m3

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym
podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powodujekonieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować ograniczeniem form komunikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody może 
być wyrażone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu podatkowego w
zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 
11 800

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

250. 251. 258.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) (dalej: RODO), informuje się, że:

(Q*R*S)

7m3 15m3 36 m3
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259.

248.

237.

226.

257.

247.

236.

Opłata11

S.

Częstotliwość8

R.

Ilość

Q.

Stawka10

228.227.

239.

233.

222.

246.

235.

224.

255.

245.

234.

223.

256.254.

243.

253.252.

230.

219.

229.

218.

242.240.

232.

221.

   3,5 m3

231.

220.

244.
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249.

238.

260.

G.4 PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY

Suma wartości z poz. od 260 do 270.

269.

ZŁ
271.

277.276.

275.

274.

ADNOTACJE ORGANU

279.

H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚCI E.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 13

273.

278.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 271 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

280.

272.

270.266.265.

Suma opłat dla 
pojemników o określonej 
pojemności 
(D+H+L+P+T)

261. 264.263.262.

216. 217.

241.

225.

268.267.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
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12 Wypełnia się w przypadku, gdy deklaracja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 roku oraz miesiące przypadające po styczniu
2020 roku. 

6 Należy wypełnić w przypadku woli otrzymywania korespondencji na inny adres niż wskazany w części E.4.

10Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z
nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.W przypadku złożenia deklaracji za okres czasu, w którym stawki opłaty zostały ustalone za pojemnik

o pojemności mieszczący się w zakresie pojemności do pól dotyczących pojemników o pojemności 3,5 m3, 5 m3, 7 m3, 15 m3 oraz 36 m3 wpisać należy stawki odpowiednio

dla pojemników o pojemności 1100 l- 3,5 m3 włącznie, 3,5 m3- 5 m3 włącznie, 5 m3- 7 m3 włącznie, 7 m3- 15 m3 włącznie, 15 m3- 36 m3.

DOGO-3 strona 4 z 4

1 Załącznik/załączniki ZOGO-3 składa właściciel nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość ujęta w druku DOGO-3 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu.

11 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9W przypadku istnienia obowiązku złożenia załącznika ZOGO-3 suma iloczynów zadeklarowanych w części G.3 pojemności pojemników, ich ilości i częstotliwości nie może
być niższa od miesięcznej ilości odpadów komunalnych powstających w budynku wyrażonej w litrach, wykazanych w poz. 221 załącznika ZOGO-3 lub sumy wartości z poz.
221 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-3.

13 W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi deklaracja powinna być podpisana zgodnie ze sposobem ich reprezentacji. Ponadto deklaracja może być
podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy
wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też korygowany okres czasu.

4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Datę zaistnienia zmiany należy podać w formacie Dzień- Miesiąc- Rok. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem złożenia nowej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

8 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu pojemników w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III i
IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową. W
przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać 8,66
(4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99).

7 Numer działki należy podać w przypadku, gdy numer porządkowy nieruchomości nie został ustalony. W pozostałych przypadkach należy podać numer porządkowy
nieruchomości.

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę powstania
odpadów komunalnych w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.

5Adres zamieszkania należy podać, jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

14 Umieszczenie pieczęci w poz. 274 oraz poz. 277 nie jest obowiązkowe.
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_______ 1. 2.

- - -

- - - -

- - -

3.

4.

5.

Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika (pole fakultatywne) */**

6.

Imię*/Nazwa skrócona**

7. 8.

Numer telefonu (pole fakultatywne) */**

9. 10.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** REGON** Adres e-mail (pole fakultatywne) */**

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33.
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śmiercią mieszkańca w dniu5 --

obowiązująca od do

Nowa deklaracja składana w związku ze:

MIEJSCOWOŚĆ

zmianą określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości lub zmianą danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przyczyn innych niż śmierć mieszkańca4

ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

E.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4)7

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna

spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?) …………………………………………….

E.3 DANE PODATNIKA  (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INN Y NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu

DOGO-4
Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI- NIERUCHOMO ŚĆ, KTÓRA W CZ ĘŚCI STANOWI 

NIERUCHOMO ŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A W CZĘŚCI 
NIERUCHOMO ŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Załącznik nr 3 do uchwały XXIV/493/20 Rady 
Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

Rok
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

45-015 Opole
Rynek- Ratusz

_____- _______-

Miesiąc-Prezydent Miasta Opola Dzień-
B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI C. LICZBA ZAŁ ĄCZNIKÓW ZOGO-3 1

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Składający

Termin składania

Miejsce

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jednej nieruchomości, która w części stanowi
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. 
Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego
mieszkańca i powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana . Właściciel nieruchomości składający nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ześmiercią mieszkańca może ją złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia
tego zdarzenia.

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

właściciel

D. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZ ĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

współwłaściciel

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

obowiązująca odData zamieszkania pierwszego mieszkańca i powstania odpadów komunalnych

Pierwsza deklaracja2

Korekta deklaracji3

Data zmiany obowiązująca od

E.1

E.4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 6

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

E.2

inny podmiot

użytkownik wieczysty

PESEL*
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34. 35. 36.

38.

39.

Stawka11

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Ilość

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Częstotliwość9

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Opłata12

(A*B*C) D. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Stawka11

84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.

Ilość

95. 96. 97. 98. 99.

Częstotliwość9

Opłata12

(E*F*G) H.

Stawka11

Ilość

Częstotliwość9

Opłata12

(I*J*K) L.

Stawka11

Ilość

Częstotliwość9

Opłata12

(M*N*O) P.

F.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PRZYPORZĄDKOWANIA DO CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI ODDZIELNEGO MIEJSCA GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH  (wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy budynku/budynków  lub  części 
budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane 
im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)

Oświadczam, że deklaracja dotyczy budynku/budynków lub części budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych

204.

NUMER LOKALUNUMER DOMU LUB DZIAŁKI 8

F.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU, KTÓRA W CZ ĘŚCI STANOWI NIERUCHOMO ŚĆ, NA 
KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A POWSTAJĄ 
ODPADY KOMUNALNE (JE ŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4)
ULICA

201. 202.198. 199. 200. 203.

183. 184. 185. 186. 187. 188. 189.

215.214.213.212.211.210.209.208.207.206.

182.

190. 191. 192. 193.

180. 181.176. 177.

171.170.169.168.167.166.

178. 179.

160.159.158.157.156.155.154.

G. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l
Pojemność 
pojemników     3,5 m3

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

Częstotliwość I Częstotliwość II

G.3 WYLICZENIE OPŁATY DLA CZ ĘŚCI, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 10

Częstotliwość III Cz ęstotliwość IV

G.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWO ŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW 9 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT)

5 m3 7m3 15m3 36 m3
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123.119.

108.

102.101.

113.112.
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o 133.

120.

142.

128.

110.

163.

152. 153.

141.

131.

109.

194. 195.

205.

140.139.

172. 173.

196. 197.

162.161.

151.150.

174. 175.

165.164.

107.106.

117. 124.

143. 144. 145. 146. 147. 148.

134. 135. 138.

105.

116.115.114.

127.

104.

126.

149.

137.

K.

J.

O.

N.

M.
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132.

121.

111.

122.

F.

E.

I.

60 l

118.

129. 130.

G.1 OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZ ĘŚCI, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJ Ą 
MIESZKA ŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT) Oświadczenie wypełnia się wyłącznie, 
gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony.

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:
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G.

125.

136.
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Stawka11

Ilość

Częstotliwość9

Opłata12

(Q*R*S) T.

H.2 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINN YMI 
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWI ĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU Wypełnia się w przypadku 
zaznaczenia poz. 273

Wysokość zwolnienia z opłaty (wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej 
uchwały Rady Miasta Opola).
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 277 i 281).

G.2 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTO WANIA W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  (Wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu, wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w przypadku, gdy 
deklaracja dotyczy okresu, w którym obowiązywała uchwała zwalniająca w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)

H. WYLICZENIA KWOTY ZWOLNIE Ń Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

224.

236.235.234.

247.246.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości, której dotyczy druk 
DOGO-4 niebędących członkami rodzin wielodzietnych (w przypadku obowiązku 
składania załącznika ZOGO-3 należy podać wartość z poz. nr 220 tego załącznika, bądź 
sumę wartości z poz. 220 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 
załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-4).

258.

244.

233.232.231.

280.

271.

G.4 OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZ ĘŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą 
MIESZKA ŃCY (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT) Oświadczenie wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w 
którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony.

Stawka opłaty11

NIESELEKTYWNY

240.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-4 
(suma wartości z poz. 275 i 276). 277.

276.

Wysokość zwolnienia z opłaty wyrażona w procentach (wysokość zwolnienia 
wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta Opola).

G.5 WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY DLA CZ ĘŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

274.

275.

278.

279.

SELEKTYWNY

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości, której dotyczy druk 
DOGO-4 będących członkami rodzin wielodzietnych (w przypadku obowiązku składania 
załącznika ZOGO-3 należy podać wartość z poz. nr 219 tego załącznika, bądź sumę 
wartości z poz. 219 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika 
ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-4 ).

%
H.1 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE

Miesięczna kwota opłaty 
dla części na której nie 
zamieszkują 
mieszkańcy,
 a powstają odpady 
komunalne (suma 
wartości
 z poz. od 260 do 270)

272.

Wyliczenie wysokości opłaty (iloczyn wartości z poz. 274 i 277).

Suma opłat dla 
pojemników o 
określonej pojemności 
(D+H+L+P+T)

260.

226.

237.

248.

36 m3

216.

228.

239.238.

227.

223.

251.

267.266.265.264.263.

250.

262.

219.

Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 274, 275, 279).

60 l
Pojemność 
pojemników

120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l 3,5 m3 5 m3 7m3 15m3

S.

R.

Q. 222.221.220.218.217.

230.229.

243.

P
o

je
m

n
ik

 c
za

rn
y 

z 
cz

a
rną 

kl
a

pą

225.

242.241.

252.

245.

249. 259.

270.269.268.261.

254.253. 257.256.255.
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OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM 
BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

273.

281.

282.

Li
cz

b
a 

p
o

je
m

n
ik

ó
w
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Imię Podpis i pieczęć15 Imię Podpis i pieczęć15

Nazwisko Nazwisko

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Czynności sprawdzające

I. PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY DLA CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY

I. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚCI E.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 14

290.287.

H. PODSUMOWANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

Kwota z poz. 271 Kwota z poz. 283

283.

285. 286.

Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z poz. 284 i 
poz. 285).

292.291.289.288.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 286 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn zm.).

295.294.

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy
wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też korygowany okres czasu.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych i zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również podać datę powstania odpadów komunalnych i zamieszkania pierwszego mieszkańca w formacie Dzień- Miesiąc-
Rok. W przypadku, gdy pierwszy mieszkaniec danej nieruchomości w danym miesiącu nieruchomość położoną w Opolu zamieszkuje przez część miesiąca, a zmiana
zamieszkania tej osoby obejmuje także zmianę gminy, należy podać również miesiąc i rok, od którego opłatę powinno uiszczać się na rzecz Miasta Opole. Opłatę w
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana gminy zamieszkania, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a wnowym miejscu zamieszkania-
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

ADNOTACJE ORGANU

293.

Łączna miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (od 
wartości z poz. 278 należy odjąć wartość z poz. 280 i 282).

1 Załącznik/załączniki ZOGO-3 składa właściciel nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość ujęta w druku DOGO-4 stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem 
wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu.
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Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. Cofnięcie zgody 
może być wyrażone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- 
Ordynacja podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu 
podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 
77) 45 11 800

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 
str. 1) (dalej: RODO), informuje się, że:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym 
podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje konieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji 
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować ograniczeniem form komunikacji.

ZŁ
284.
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15 Umieszczenie pieczęci w poz. 289 oraz poz. 292 nie jest obowiązkowe.

12 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

14 W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi deklaracja powinna być podpisana zgodnie ze sposobem ich reprezentacji. Ponadto deklaracja może być
podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

9 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu pojemników w miesiącu. W przypadku częstotliwości I,
III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość
ułamkową. W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień
należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99).

4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Datę zaistnienia zmiany należy podać w formacie Dzień- Miesiąc- Rok. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej
nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje także zmianę gminy, należy podać zarówno datę zmiany
danych (datę zamieszkania mieszkańca na nieruchomości ujętej w deklaracji albo datę zaprzestania zamieszkiwania nieruchomości przez tego mieszkańca) oraz miesiąc i
rok, od którego opłatę w zmienionej wysokości powinno uiszczać się na rzecz Miasta Opola. Opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w
której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości
nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem sytuacji
złożenia deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania z powodu śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  

6 Adres zamieszkania należy podać, jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

11Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z
nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.W przypadku złożenia deklaracji za okres czasu, w którym stawki opłaty zostały ustalone za

pojemnik o pojemności mieszczący się w zakresie pojemności do pól dotyczących pojemników o pojemności 3,5 m3, 5 m3, 7 m3, 15 m3 oraz 36 m3 wpisać należy stawki

odpowiednio dla pojemników o pojemności 1100 l- 3,5 m3 włącznie, 3,5 m3- 5 m3 włącznie, 5 m3- 7 m3 włącznie, 7 m3- 15 m3 włącznie, 15 m3- 36 m3.

13 Wypełnia się w przypadku, gdy deklaracja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 roku oraz miesiące przypadające po
styczniu 2020 roku.

5 Deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca właściciel
nieruchomości winien złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby
osób zamieszkujących nieruchomość w związku ze śmiercią mieszkańca. Należy podać datę śmierci mieszkańca w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.

10W przypadku istnienia obowiązku złożenia załącznika ZOGO-3 suma iloczynów zadeklarowanych w części G.3 pojemności pojemników, ich ilości i częstotliwości nie
może być niższa od miesięcznej ilości odpadów komunalnych powstających w budynku wyrażonej w litrach, wykazanych w poz. 221 załącznika ZOGO-3 lub sumy
wartości z poz. 221 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-4.
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7 Należy wypełnić w przypadku woli otrzymywania korespondencji na inny adres niż wskazany w części E.4.
8 Numer działki należy podać w przypadku, gdy numer porządkowy nieruchomości nie został ustalony. W pozostałych przypadkach należy podać numer porządkowy
nieruchomości.
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1. 2.

- - -

3.

- - -

4.

5.

Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika (pole fakultatywne) */**

6.

Imię*/Nazwa skrócona**

7. 8.

Numer telefonu (pole fakultatywne) */**

9. 10.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** REGON** Adres e-mail (pole fakultatywne) */**

11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20. 21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31. 32. 33.

śmiercią mieszkańca w dniu 5 --

obowiązująca od

- --

Nowa deklaracja składana w związku ze:

zmianą określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości lub zmianą danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przyczyn innych niż śmierć mieszkańca 4 

Data zmiany danych obowiązująca od

PESEL*

ZOGO-31
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POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

WOJEWÓDZTWO

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu

DOGO-5
Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁA ŚCICIELI WI ĘCEJ NIŻ JEDNEJ NIERUCHOMO ŚCI

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/493/20 
Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

Dzień-

E.1 właściciel

Rok

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

45-015 Opole
Rynek- Ratusz

_____- _______- _________

Miesiąc-Prezydent Miasta Opola

D. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZ ĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Składający

Termin składania

Miejsce

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) więcej niż jednej nieruchomości. Jedną nieruchomość należy
ująć w druku DOGO-5, każdą następną w załącznikach ZOGO- 2 w ten sposób,żeby jeden załącznik ZOGO- 2 obejmował tylko jedną
nieruchomość.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana . Właściciel nieruchomości składający nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca może ją złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI C. LICZBA ZAŁ ĄCZNIKÓW

ZOGO-2

do

Pierwsza deklaracja2

Korekta deklaracji3 obowiązująca od -

Data zamieszkania pierwszego mieszkańca lub 
powstania odpadów komunalnych

E.4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 6

KRAJ

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

E.2

inny podmiot

użytkownik wieczystywspółwłaściciel

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna

spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?) …………………………………………….

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

E.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4)7

KRAJ

E.3 DANE PODATNIKA  (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY N IŻ OSOBA FIZYCZNA)
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34. 35. 36.

42.

Stawka11

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Ilość

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Częstotliwość9

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Opłata12

(A*B*C) D. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

Stawka11

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

Ilość

98. 99.

Częstotliwość9

Opłata12

(E*F*G) H.

Stawka11

Ilość

Częstotliwość9

Opłata12

(I*J*K) L.

Stawka11

Ilość

Częstotliwość9

Opłata12

(M*N*O) P.

F.2 OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PRZYPORZĄDKOWANIA DO CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI ODDZIELNEGO MIEJSCA GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH  (wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy budynku/budynków  lub  części 
budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane 
im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)

Oświadczam, że deklaracja dotyczy budynku/budynków lub części budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych

G.2 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTO WANIA W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  (Wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu, wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w przypadku, gdy 
deklaracja dotyczy okresu, w którym obowiązywała uchwała zwalniająca w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)

J.

I.

G.

F.

E.

C.

B.

37.

38.

OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY 
KOMUNALNE

41.

Pojemność 
pojemników

60 l
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M.
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NIESELEKTYWNY

która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.       Odpady z części, na której zamieszkują mieszkańcy zbierane i odbierane będą w sposób: 

    Z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób:

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
40.

SELEKTYWNY

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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214.

na której zamieszkują mieszkańcy.      
Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób:

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

H.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE10 (wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz. 39 lub poz. 40)

H. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

Częstotliwość I Częstotliwość II

207.206.200.

100. 101.

181.180.179.

204.201.

196.195.

203.202.

218.217.216.

39.

Odpady z terenu nieruchomości zbierane i  odbierane będą w sposób:

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

Częstotliwość III Cz ęstotliwość IV

H.1 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI/ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE9 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT, WYPEŁNIA SIĘ W PRZYPADKU 
ZAZNACZENIA POZ. 39 LUB POZ. 40)

213.212.211.210.209.208.

199. 205.

194.193.192.191.190.188.

185.183.182. 184.178.

189.

174.173.172.171.170.169.168.167.166.

F.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.4)

ULICA NUMER LOKALUNUMER DOMU LUB DZIAŁKI 8

5 m3 7m3 15m3 36 m3

120. 123. 124.

113.112.109. 110.

104.

111.

102. 105.

115.114.

144. 145.

135.

162.161.160.159.158.

175.

122.

177.

155.

133. 134.

153.

142. 143.

P
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go1

3
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154.

131.

187.186.

132.

121.P
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165.

198.197.

164.

176.

129.

151.

128.

147.

136.

108.

119.118.

130.

116.

152.

126. 127.

117.

150.148.

137. 138. 139. 141.

157.

146.

G.1 OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMO ŚĆ/CZĘŚĆ NIERUCHOMO ŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DRUK DOGO-5 STANOWI NIERUCHOMO ŚĆ/CZĘŚĆ 
NIERUCHOMO ŚCI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT I OKRE ŚLI Ć SPOSÓB ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH) Pola dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony

120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l      3,5 m3

107.106.103.

140.

215.

125.

149.

156. 163.
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Stawka11

Ilość

Częstotliwość9

Opłata12

(Q*R*S) T.

Imię Podpis i pieczęć15 Imię Podpis i pieczęć15

Nazwisko Nazwisko

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Czynności sprawdzające

281.

282.

J. PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY DLA CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY

I. WYLICZENIA KWOTY ZWOLNIE Ń Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

271. 272. 273.267. 268. 269. 270.

262.
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Suma opłat dla 
pojemników o 
określonej pojemności 
(D+H+L+P+T)

Li
cz

ba
 p

oj
e

m
ni

kó
w

S.

R.

Q.

Pojemność 
pojemników

263. 264. 265. 266.

231. 232. 233.

60 l 120 l 240 l 360 l 660 l 1100 l      3,5 m3 5 m3 7m3 15m3 36 m3

240.

248. 249. 250. 251.

229.

230. 234. 235. 236. 237. 238. 239.

P
o

je
m

n
ik

 c
za

rn
y 

z 
cz

ar
ną 
kl

ap
ą

219. 220. 221. 222. 223. 224.

252. 253. 254. 255.

241. 242. 243. 244. 245. 246.

256. 257. 258. 259. 260. 261.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (suma wartości z poz. 275 i 
276).

Miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (od wartości 
z poz. 278 należy odjąć wartość z poz. 280 i 282).

225. 226. 227. 228.

247.

283.

274.

Wyliczenie wysokości opłaty (iloczyn wartości z poz. 274 i 277).

Wysokość zwolnienia z opłaty wyrażona w procentach (wysokość 
zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta Opola). %
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 274,275 i 279).

276.

278.

279.

280.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości będących członkami 
rodzin wielodzietnych (w przypadku obowiązku składania załącznika ZOGO-3 należy 
podać wartość z poz. nr 219 załącznika dotyczącego nieruchomości ujętej w druku 
DOGO-5, bądź sumę wartości z poz. 219 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia 
więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-5 
).

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości niebędących członkami 
rodzin wielodzietnych (w przypadku obowiązku składania załącznika ZOGO-3 należy 
podać wartość z poz. nr 220 załącznika dotyczącego nieruchomości ujętej w druku 
DOGO-5, bądź sumę wartości z poz. 220 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia 
więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-5).

275.

277.

I.1 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE

I.2 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 
JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJ ĄCYCH BIOODPADY STANOWI ĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM 
KOMPOSTOWNIKU Wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz. 41
Wysokość zwolnienia z opłaty (wysokość zwolnienia wynika z 
obowiązującej uchwały Rady Miasta Opola).
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 277 i 281).

294.293.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 288 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

297.296.

ADNOTACJE ORGANU

295.

289. 292.

L. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚCI E.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 14

H.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY (wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz.38 lub poz. 40)

Stawka opłaty11 

K. PODSUMOWANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY
Wysokość opłaty dla nieruchomości/części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma wartości z poz. od 263 do 273 druku 
DOGO-5).

Wysokość opłaty dla nieruchomości/części nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy (wartość z poz. 283 druku DOGO-5).

Wysokość opłaty dla nieruchomości objętej drukiem DOGO-5 (suma wartości z poz. 
284 i 285 druku DOGO-5).

Wartość z poz. 258 załącznika/ów ZOGO-2 (w przypadku wypełnienia więcej niż 
jednego załącznika ZOGO-2 należy podać sumę wartości z poz. 258 załączników ZOGO-
2) .

Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z poz. 286 i 287 druku DOGO-5).
ZŁ

291.290.

284.

285.

287.

288.

286.
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5 Deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ześmiercią mieszkańca właściciel nieruchomości
winien złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby osób
zamieszkujących nieruchomość w związku ze śmiercią mieszkańca. Należy podać datę śmierci mieszkańca w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.
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Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. aRODO. Cofnięcie zgody może
być wyrażone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu podatkowego w
zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77)
45 11 800

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) (dalej: RODO), informuje się, że:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym
podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powodujekonieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować ograniczeniem form komunikacji.

15 Umieszczenie pieczęci w poz. 291 oraz poz. 294 nie jest obowiązkowe.

7 Należy wypełnić w przypadku woli otrzymywania korespondencji na inny adres niż wskazany w części E.4.

8 Numer działki należy podać w przypadku, gdy numer porządkowy nieruchomości nie został ustalony. W pozostałych przypadkach należy podać numer porządkowy
nieruchomości.

11Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z
nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.W przypadku złożenia deklaracji za okres czasu, w którym stawki opłaty zostały ustalone za

pojemnik o pojemności mieszczący się w zakresie pojemności do pól dotyczących pojemników o pojemności 3,5 m3, 5 m3, 7 m3, 15 m3 oraz 36 m3 wpisać należy stawki

odpowiednio dla pojemników o pojemności 1100 l- 3,5 m3 włącznie, 3,5 m3- 5 m3 włącznie, 5 m3- 7 m3 włącznie, 7 m3- 15 m3 włącznie, 15 m3- 36 m3.

13 Wypełnia się w przypadku, gdy deklaracja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 roku oraz miesiące przypadające po
styczniu 2020 roku.

1 Załącznik/załączniki ZOGO-3 składa właściciel nieruchomości w sytuacji, gdy nieruchomość ujęta w druku DOGO-5 lub załączniku ZOGO-2 stanowi nieruchomość
zabudowaną budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu.

12 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

14 W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi deklaracja powinna być podpisana zgodnie ze sposobem ich reprezentacji. Ponadto deklaracja może być
podpisana także przez pełnomocnika podatnika.Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

9 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu pojemników w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III
i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość ułamkową. W
przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać
8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99). 

6 Adres zamieszkania należy podać, jeśli podatnikiem  jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych w
formacie Dzień- Miesiąc- Rok. W przypadku, gdy pierwszy mieszkaniec danej nieruchomości w danym miesiącu nieruchomość położoną w Opolu zamieszkuje przez część
miesiąca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje także zmianę gminy, należy podać zarówno datę zamieszkania tego mieszkańca na nieruchomości oraz miesiąc i rok, od
którego opłatę powinno uiszczać się na rzecz Miasta Opole. Opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana gminy zamieszkania, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy
wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też korygowany okres czasu. 

4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Datę zaistnienia zmiany należy podać w formacie Dzień- Miesiąc- Rok. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiast w przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, a zmiana zamieszkania tej osoby obejmuje także zmianę gminy, należy podać zarówno datę zmiany danych (datę
zamieszkania mieszkańca na nieruchomości ujętej w deklaracji albo datę zaprzestania zamieszkiwania nieruchomości przez tego mieszkańca) oraz miesiąc i rok, od którego
opłatę w zmienionej wysokości powinno uiszczać się na rzecz Miasta Opola. Opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec
dotychczas zamieszkiwał, a nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem sytuacji złożenia deklaracji w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z powoduśmierci
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  

10 W przypadku istnienia obowiązku złożenia załącznika ZOGO-3 suma iloczynów zadeklarowanych w części H.2 pojemności pojemników, ich ilości i częstotliwości nie
może być niższa od miesięcznej ilości odpadów komunalnych powstających w budynku wyrażonej w litrach, wykazanych w poz. 221 załącznika ZOGO-3 lub sumy wartości
z poz. 221 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku DOGO-5. 
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1.

2.

3.

4.

Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć nagłówkowa podatnika (pole fakultatywne) */**

5.

Imię*/Nazwa skrócona**

6. 7.

9.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */** REGON**

10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27.

28. 29. 30. 31. 32.

data

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D.2

inny podmiot

użytkownik wieczystywspółwłaściciel

osoba fizyczna osoba prawna jednostka organizacyjna

spółka nieposiadająca osobowości prawnej inny (jaki?) …………………………………………….

D.3 DANE PODATNIKA  (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY N IŻ OSOBA FIZYCZNA)

D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 4

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

8.

PESEL*

Adres e-mail (pole fakultatywne) */**

Numer telefonu (pole fakultatywne) */**

MIEJSCOWOŚĆ ULICA

D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

Składający

Termin składania

Miejsce

Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na której znajduje się domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Jedną nieruchomość należy ująć w druku DOGO-6, a w przypadku posiadania więcej niż 
jednej takiej nieruchomości- każdą następną w kolejnych deklaracjach DOGO-6.

W terminie 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. 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 właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Pierwsza deklaracja1

Korekta deklaracji2

Nowa deklaracja3

obowiązująca od

- -

data zmiany danych

NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu
DOGO-6

Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓREJ 
ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMO ŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady 
Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

Dzień-

D.1 właściciel

B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
Rok

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

45-015 Opole
Rynek- Ratusz

_____- _______- _________

Miesiąc-Prezydent Miasta Opola

C. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZ ĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

-

D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI D.4) 5

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

DOGO-6 strona 1 z 2

-

- - do - -
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33. 34. 35.

Imię Podpis i pieczęć9 Imię Podpis i pieczęć9

Nazwisko Nazwisko

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Czynności sprawdzające

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 37 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. 

zm.).

5 Należy wypełnić w przypadku woli otrzymywania korespondencji na inny adres niż wskazany w części D.4.
6 Numer działki należy podać w przypadku, gdy numer porządkowy nieruchomości nie został ustalony. W pozostałych przypadkach należy podać numer porządkowy
nieruchomości.

Pouczenie

F.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROS ZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT) Oświadczenie 
wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW. NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

F. DEKLAROWANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

44.

36.

Ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe za rok7
ZŁ

37.

F.2 ZADEKLAROWANIE KWOTY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE O DPADAMI KOMUNALNYMI

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

DOGO-6 strona 2 z 2

8 W przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi deklaracja powinna być podpisana zgodnie ze sposobem ich reprezentacji. Ponadto deklaracja może być
podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi
podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

43.42.

41.

G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZ ĘŚCI D.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 8

40.39.

4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli podatnikiem  jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

9 Umieszczenie pieczęci w poz. 40 oraz poz. 43 nie jest obowiązkowe.

ADNOTACJE ORGANU

1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za nieruchomość, której dotyczy druk DOGO-6. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. Należy również podać datę powstania odpadów komunalnych w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.

2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy
wskazać miesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też korygowany okres czasu.

3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Datę zaistnienia zmiany należy podać
w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.

38.

46.

7 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola.

45.

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SI Ę DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMO ŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE ( JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI D.4)

ULICA NUMER LOKALUNUMER DOMU LUB DZIAŁKI 6

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1) (dalej: RODO), informuje się, że:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym
podania danych osobowych wymaga przepis prawa.
Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powodujekonieczność wydania przez Prezydenta Miasta Opola decyzji określającej
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niepodanie danych osobowych, których podanie jest nieobowiązkowe może skutkować ograniczeniem form komunikacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Posiada Pani/Pan:
1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. prawo do usunięcia danych, jeżeli Pani/Pan cofnęli zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. aRODO. Cofnięcie zgody może
być wyrażone w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia ich przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas prowadzenia sprawy oraz archiwizacji.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie: 
1. art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja
podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu podatkowego w
zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
2. art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu ułatwienia komunikacji z Panią/Panem. 

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola adres: Rynek- Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl, tel. (+48 77) 54 11 328

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres: Rynek- Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77)
45 11 800
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1. 2.

3.

4.

Nazwa pełna Pieczęć nagłówkowa podatnika (pole fakultatywne)

5.

Nazwa skrócona

6.

REGON

7. 8.

Numer telefonu (pole fakultatywne) Adres e-mail (pole fakultatywne)

9. 10.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31.

Data zmiany danych -

-

-

-

-

--

-

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

E.1

data -

DOGO-7

zmianą określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości lub zmianą danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przyczyn innych niż śmierć mieszkańca 4 

śmiercią mieszkańca w dniu5 - -

obowiązująca od

Miesiąc- Rok

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu

DOGO-7
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady 
Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

Numer ewidencyjny

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ SPÓŁDZIELNIE 

MIESZKANIOWE 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Rynek- Ratusz
45-015 Opole _____- _______- _________

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI C. LICZBA ZAŁ ĄCZNIKÓW ZOGO-4 1

Prezydent Miasta Opola Dzień-

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

inny podmiot

Składający
Spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Termin składania Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana . Właściciel nieruchomości składający nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca może ją złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Miejsce

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty

D. OKOLICZNO ŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZ Ę WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT):

Pierwsza deklaracja2

Korekta deklaracji3 obowiązująca od do-

Nowa deklaracja składana w związku ze:

obowiązująca od

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

E.2 DANE PODATNIKA 

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

11.

E.3 ADRES  SIEDZIBY PODATNIKA

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

E.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NI Ż W CZĘŚCI E.3)6
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A. B. C. D. E. F. G.

3

H. I. K.

3

151.

140.

154.

143.

%

%

%

%

76.

65.

75.

64.

155.

144.

133.

111.

70.

81.

92.

103.

68.

79.

Wysokość 

zwolnienia z opłaty 

wyrażona w 

procentach9

71.

60.

49.

105.

94.

83.

72.

61.

%

104.

93.

82.

Wyliczenie 

wysokości 

opłaty

(C*F)

107.

96.

85.

74.

63.

Strona 2 z 4

87.

132.

121.

55.

99.

186.

175.

164.

153.

142.

109.

98.

88.

77.

66.

110.

44.43.

187.

176.

165.

Wyliczenie 

kwoty 

zwolnienia 

(C*D*H)

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość będących 

członkami rodzin 

wielodzietnych

Stawka 
opłaty8

Numer domu/ 

Numer 

działki19

DOGO-7

131.

120.

%

86.

97.

185.

174.

163.

152.

141.

130.129.

108.

184.

173.

%

%

134.

145.

156.

%

80.

69.

42.41.40.39.37.36.35.

%

162.

118. 119.

%

%

%

%

G. WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMO ŚCI/CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI* NA KTÓREJ (KTÓRYCH) ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

niebędących 

członkami rodzin 

wielodzietnych

Liczba osób 

zamieszkujących 

nieruchomość

(D+E)

38.

181.

170.

159.

148.

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI /CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYCH W CZĘŚCI G. BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB
16

: 

47.46.45.

78.

67.

56.

34.

90.

101.

112.

123.

/

* Niepotrzebne skreśli ć

Ulica

KOLEJNY NR CZ ĘŚCI G./ ŁĄCZNA LICZBA CZ ĘŚCI 

G. 7

Oznaczenie 

nieruchomości, na 

których nastąpiła 

zmiana/korekta 

danych 
1 0

54.53.52.51.

Miesięczna 

kwota opłaty 

(G-I) J.

50.48.

122.

100.

89.

167.

178.

62.

73.

84.

95.

106.

117.

128.

139.

150.

161.

172.

183.

57. 58.

124.

113.

102.

91.

59.

166.

179.

168.

157.

146.

135.

177.

114.

182.

125.

136.

147.

158.

169.

180.

171.

160.

149.

138.

127.

116.

137.

126.

115.
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Y.X.W.U.T.

   

S.R.P.O.N.M.L.

196.

(P*U)(R*T)

228.

192.

204.

A POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE

206.

218.

H. WYLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY DLA

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI /CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI WSKAZANYCH W CZĘŚCI H. BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W 

SPOSÓB16: 

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY
188.

191.

216. 217.

205.

193.

208.

Stawka 
opłaty za 
pojemnik8

Ilo ść 

pojemników 

danego 

rodzaju i 

pojemności

237.234.231.230. 233.

DOGO-7 Strona 3 z 4

Oznaczenie 

nieruchomości, na 

których nastąpiła 

zmiana/korekta 

danych
1 0

223.

189.

194.

213.

225.

201.

NIERUCHOMO ŚCI/CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI* KOLEJNY NR CZ ĘŚCI H./ 
OGÓLNA LICZBA CZ ĘŚCI H.11

NA KTÓREJ (KTÓRYCH) NIE ZAMIESZKUJ Ą 
MIESZKA ŃCY, 

* Niepotrzebne skreśli ć

/
Liczba pojemników 

danego rodzaju i 

pojemności 

Częstotliwość 

wywozu 

pojemników w 

miesiącu 14

Wariant 

częstotliwości 

wywozu 

pojemników z 

nieruchomości

229.

Ulica Numer domu/ 

Numer 

działki19

Rodzaj 
pojemnika12

Pojemność 
pojemnika13

Wysokość opłaty 

za 

pojemnik/pojemniki
15

Miesięczna kwota 

opłaty

226.

211.

232. 236.

224.

212.

200.

235.

199.198.

210.

222.221.

209.

197.

220.219.

207.

195.

227.

190.

202.

214. 215.

203.
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1 6Pola dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony

5Deklarację zmniejszającąwysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw związku ześmierciąmieszkańca właścicieln ieruchomości winien złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Opłatę w zmienionej

wysokości u iszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość w związku ze śmiercią mieszkańca. Należy podać datę śmierci mieszkańca w formacie Dzień - Miesiąc- Rok.

1 9 W przypadku, gdy deklaracja dotyczy budynku/budynków lub częścibudynku/budynków wchodzących w skład nieruchomościzabudowanejbudynkiem wielolokalowym lub budynkamiwielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im

oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy podać wymagane dane w odniesieniu do każdego z budynku/budynków lub części budynku/budynków w odrębnych wierszach tabeli. 

4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonejw deklaracji ilości odpadów komunalnych

powstających na danejnieruchomości. Nowądeklaracjęnależy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Datę zaistnienia zmiany należy podać w formacie Dzień - Miesiąc- Rok. Opłatę za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Natomiastw przypadku, gdy w danym miesiącu na danejnieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, a zmiana zamieszkania tejosoby

obejmuje także zmianęgminy, należy podać zarówno datę zmiany danych (datę zamieszkania mieszkańca na nieruchomościujętejw deklaracjialbo datę zaprzestania zamieszkiwania nieruchomościprzez tego mieszkańca) oraz miesiąc i rok, od którego opłatęw

zmienionejwysokościpowinno uiszczać sięna rzecz Miasta Opola. Opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której mieszkaniec dotychczas zamieszkiwał, a nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po

którym nastąpiła zmiana. Właścicieln ieruchomościnie może złożyćdeklaracji zmniejszającejwysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymiza okres wsteczny, za wyjątk iem sytuacji złożenia deklaracjiw terminie do 10 dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana oraz złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z powodu śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  

241.

6 Należy wypełnić w przypadku woli otrzymywania korespondencji na adres inny niż wskazany w części E.3.

242.

Podpis i pieczęć18

Nazwisko

Imię

243.

1 Załącznik ZOGO-4 stanowi integralną częśćdeklaracji. W przypadku zaznaczenia w części D pola "pierwsza deklaracja" należy ująć w nim wszystk ie lokale w danej nieruchomości. W przypadku zaznaczenia w części D pola "korekta deklaracji" lub "nowa

deklaracja" w załączniku ZOGO-4 należy ująć wyłącznie te lokale, w których nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty w stosunku do zmienianej deklaracji.

J. PODPIS I PIECZĘĆ PODATNIKA/OSÓB REPREZENTUJ ĄCYCH PODATNIKA 17

I. PODSUMOWANIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

Miesięczna kwota opłaty za nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz za części nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (suma 

wartości z kolumny X. wszystkich złożonych części H. deklaracji). 239.

8  Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.

ADNOTACJE ORGANU

7W częściG. deklaracjinależy ująćwszystk ie nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy oraz wszystk ie częścinieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy i których właścicielem (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach) jestpodmiotskładający deklarację. Należy złożyćodrębną częśćG. deklaracjid la nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i odrębnądla częścinieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy. W przypadku, gdyby liczba pozycjiw

częściG. była niewystarczająca na ujęcie w niejwszystk ich nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy oraz częścinieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy, należy złożyć odpowiedniąwielokrotność częściG. deklaracji, tak aby ująć w nich

wszystk ie nieruchomości/części n ieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W takim przypadku w poz. 37 deklaracji należy podać b ieżący numer danej części G. oraz  liczbę wszystk ich części G. składanej deklaracji.

Podpis i pieczęć18Imię

Miesięczna kwota opłaty za nieruchomości zamieszkałe oraz zamieszkałe 
części nieruchomości (suma wartości z kolumny J. wszystkich złożonych 
części G. deklaracji).

238.

Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z poz. 238 oraz 239 druku 
DOGO-7).

240.
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246.245.

244.

248.249.

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 240 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)

1 3 Należy wpisać pojemność pojemników wskazanych w polach kolumny N. spośród pojemników dla których uchwała Rady Miasta Opola obowiązująca w okresie, którego dotyczy deklaracja ustalała stawkę opłaty za pojemnik o danej pojemności. 

9 Wysokość zwolnienia  z opłaty dla właścicieli n ieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta Opola. 

1 0 Znakiem X należy oznaczyć te nieruchomości oraz części nieruchomości, w których nastąpiła zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnejopłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi lub ilości odpadów komunalnych

powstających na danej n ieruchomości albo części n ieruchomości w stosunku do zmienianej deklaracji.

1 1 W częściH. deklaracjinależy ująć wszystk ie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne oraz wszystk ie części nieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne iktórych

właścicielem (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości iporządku w gminach) jestpodmiot składający deklarację. Należy złożyć odrębną część H. deklaracji d la nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady komunalne i

odrębnądla częścinieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstająodpady komunalne. W przypadku gdyby liczba pozycjiw częściH. była niewystarczająca na ujęcie w niejwszystk ich nieruchomościoraz częścinieruchomości, na których

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy złożyćodpowiednią wielokrotność części H. deklaracji, tak aby ująćw nich wszystk ie nieruchomości/częścinieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstająodpady

komunalne. W takim przypadku w poz. 193 deklaracji należy podać b ieżący numer danej części H. oraz  liczbę wszystk ich części H. składanej deklaracji.

Nazwisko

1 2 Należy wpisać spośród następujących rodzajów pojemników:pojemnik zżółtą klapą, czarny zżółtą klapą lub w kolorzeżółtym;pojemnik czarny z zieloną klapą lub w kolorze zielonym; pojemnik koloru brązowego;pojemnik koloru niebieskiego;

pojemnik czarny z czarną klapą. W przypadku więcej niż jednego rodzaju pojemnika dla danej nieruchomościalbo częścinieruchomości, wszystk ie rodzaje pojemników należy wpisaćw jednym polu. Pojemnik koloru niebieskiego można wpisać, gdy

deklaracja dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc styczeń  2020 roku oraz miesiące przypadające po styczniu 2020 roku.

1 4 Częstotliwość została określona właściwąuchwałąRady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwośćwywozu pojemników w miesiącu. W przypadku częstotliwości I, III, IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy

przyjąć,że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podaćwartość ułamkową. W przypadku częstotliwości1 raz na 4 tygodnie należy podać1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać2,17 (4,33/2= 2,17), 2 razy na tydzień należy wskazać

8,66 (4,33 *2= 8,66), 1 raz na tydzień  należy podać 4,33, 3 razy na tydzień  należy podać 12,99 (4,33 *3 = 12,99).

1 7 Deklaracja powinna być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji podatnika. Ponadto deklaracja może być także podpisana przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwodo podpisywania deklaracjioraz zawiadomienie o odwołaniutego

pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

1 8 Umieszczenie pieczęci w poz. 243 oraz poz. 246 nie jest obowiązkowe.

1 5 Należy wyliczyć wysokość opłaty za każdy rodzaj i pojemność pojemnika/pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej n ieruchomości albo części n ieruchomości, a następnie kwoty znajdujące się w poszczególnych komórkach kolumny 

W.  należy zsumować w odpowiednich komórkach kolumny X. 

Podpis (pieczęć ) przy jmującego

Czynności sprawdzające

2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiotnie składałwcześniej deklaracjio wysokościopłaty za gospodarowanie odpadamikomunalnymi. Pierwsządeklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danejnieruchomościpierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomościodpadów komunalnych. Należy równieżpodać datę zamieszkania na danej nieruchomościpierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych w

formacie Dzień - Miesiąc- Rok. 

3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Należy wskazaćmiesiąc i rok, od którego korekta deklaracji ma obowiązywać, bądź też

korygowany okres czasu.

247.
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Nazwisko*/Nazwa pełna** Pieczęć podatnika (pole fakultatywne)*/**

Imię*/ Nazwa skrócona**

6.

7. 8. 9.

Oświadczam, że załącznik dotyczy budynku/budynków lub części budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych

10.

14.
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SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.       Odpady z części, na której zamieszkują mieszkańcy zbierane i odbierane będą w sposób: 

SELEKTYWNY

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

G.2 INFORMACJA DOTYCZ ĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTO WANIA W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  (Wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu, wypełnia wyłącznie właściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w przypadku, gdy 
deklaracja dotyczy okresu, w którym obowiązywała uchwała zwalniająca w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym)

OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY 
KOMUNALNE

NIESELEKTYWNY

Z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób:

B. DANE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WY PEŁNIA PODMIOT INNY NI Ż OSOBA FIZYCZNA)

ZOGO-2
Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

ZAŁ ĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Załącznik ZOGO- 2 wypełnia właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) więcej niż jednej nieruchomości. Jedną nieruchomość 
należy ująć w druku DOGO-5, każdą następną w kolejnych załącznikach, w ten sposób, by w jednym załączniku ZOGO- 2 ujęta była tylko jedna nieruchomość. Należy 
wyliczyć opłatę dla każdej nieruchomości osobno, a następnie dokonać podsumowania wysokości opłaty w części K. druku deklaracji DOGO-5. Dla właścicieli więcej 
niż jednej nieruchomości, załącznik stanowi integralną część deklaracji.

A. INFORMACJE O ZAŁ ĄCZNIKU
Numer załącznika Data wypełnienia załącznika

1.

Dzien- Miesiąc- Rok

_____-______-______ 2.

3.

4.

ULICA

11.

E. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMO ŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DRUK ZOGO-2 STANOWI NIERUCHOMO ŚĆ/CZĘŚĆ 
NIERUCHOMO ŚCI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT I OKRE ŚLI Ć SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH) Pola dotyczące sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu 
czasu, w którym obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony

NUMER DOMU LUB DZIAŁKI 1 NUMER LOKALU
D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI POŁOŻONEJ W OPOLU 

D.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE PRZYPORZĄDKOWANIA DO CZ ĘŚCI NIERUCHOMO ŚCI ODDZIELNEGO MIEJSCA GROMADZENIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH  (wypełnia się poprzez wpisanie znaku X w wyznaczonym polu wyłącznie, gdy załącznik dotyczy budynku/budynków  lub  części 
budynku/budynków wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane 
im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych)

5.

C.DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁA ŚCIWY KWADRAT)

13.

inny podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

na której zamieszkują mieszkańcy. 
Odpady z terenu nieruchomości zbierane i odbierane będą w sposób:

Odpady z terenu nieruchomości zbierane i  odbierane będą w sposób:

12.

właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty
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16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

D. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

H.

L.

P.

T.
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191.186.

166. 167. 168.

187. 188. 189. 190.

177. 178. 179. 180.

Opłata6

(M*N*O) 181. 182. 183. 184. 185.

O. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.Li
cz

ba
 p

oj
em

ni
kó

w

Ilość

N. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Częstotliwość2

P
o

je
m

n
ik

 k
o

lo
ru

 n
ie

b
ie

sk
ie

g
o

5

Stawka4

M. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158.

165. 169.

235.

Częstotliwość III Cz ęstotliwość IV

243. 245. 246.239.

Suma opłat dla pojemników 
o określonej pojemności 
(D+H+L+P+T)

236. 237. 244.

221.

240. 241. 242.238.

225. 233. 234.226. 227. 228. 229. 230. 231. 232.

214. 215. 219. 220.

Stawka4

Opłata6

Częstotliwość2

Ilość

204. 205.

S. 223.

209. 210. 211. 212.R. 203. 208.206. 207.

222.216. 217. 218.

202.

213.

199. 200. 201.

224.

P
o

je
m

n
ik

 k
o

lo
ru

 b
rąz

o
w

e
g

o

Stawka4

I.

195. 196. 197. 198.

Częstotliwość2

121.

Q. 192. 193. 194.

P
o

je
m

n
ik

 c
za

rn
y 

z 
cz

a
rną 

kl
a

pą

Li
cz

ba
 p

oj
em

ni
kó

w

145. 146. 147.138. 139. 140. 141. 142. 143.

136.

Opłata6

137.

K. 126. 127. 128. 129. 130.

144.

122. 123. 124.

131. 132. 133. 134. 135.

125.116. 117. 118. 119. 120.

114.

Li
cz

ba
 p

oj
em

ni
kó

w

Ilość

J. 115.

109. 110. 111. 112. 113.104. 105. 106. 107. 108.

103.101. 102.100.

89.

94. 95. 96. 97. 98. 99.

83. 84. 85. 86. 87. 92.

81.79. 80.

88. 90. 91.

A.

Pojemność 
pojemników

60 l

F. OBLICZENIE WYSOKO ŚCI OPŁATY

360 l 660 l 1100 l     3,5 m3 5 m3

F.1 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI/ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT, WYPEŁNIA SIĘ 
W PRZYPADKU ZAZNACZENIA POZ. 12 LUB POZ. 13)

Częstotliwość II

7m3

15.

15m3 36 m3

Częstotliwość I

C.

Częstotliwość2

Li
cz

ba
 p

oj
em

ni
kó

w

Ilość

Stawka4

120 l 240 l

F.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE3 (wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz. 12 lub poz. 13)

(A*B*C)

(I*J*K)

(Q*R*S)

P
oj

em
ni

k 
z ż

ół
tą

 k
la

pą
, 

cz
ar

ny
 z

 żó
łtą

 
kl

ap
ą 

lu
b 

w
 k

ol
or

ze
 żó

łty
m

P
o

je
m

n
ik
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za

rn
y 

z 
zi

e
lo

ną 
kl

a
pą

 
lu

b
 w

 k
o

lo
rz

e
 z

ie
lo

n
ym

Stawka4

Częstotliwość2

G. 82.

93.

Opłata6

B.

(E*F*G)

E.

Li
cz

ba
 p

oj
em

ni
kó

w

Ilość

F.

Opłata6
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254.

255.

257.

258.

5Wypełnia się w przypadku, gdy załącznik złożono wraz z deklaracją DOGO-5 dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020
roku oraz miesiące przypadające po styczniu 2020 roku.

1 Numer działki należy podać w przypadku, gdy numer porządkowy nieruchomości nie został ustalony. W pozostałych przypadkach należy podać numer porządkowy
nieruchomości.

Stawka opłaty 4

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości będących członkami rodzin wielodzietnych 
(w przypadku obowiązku składania załącznika ZOGO-3 należy podać wartość z poz. nr 219  załącznika 
dotyczącego nieruchomości ujętej w druku ZOGO-2, bądź sumę wartośći z poz. 219 załączników ZOGO-3 w 
przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku ZOGO-2).

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/część nieruchomości niebędących członkami rodzin 
wielodzietnych  (w przypadku obowiązku składania załącznika ZOGO-3 należy podać wartość z poz. nr 220  
załącznika dotyczącego nieruchomości ujętej w druku ZOGO-2, bądź sumę wartośći z poz. 220 załączników 
ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w druku 
ZOGO-2).

Wyliczenie wysokości opłaty (iloczyn wartości z poz. 247 i 250).

Wysokość zwolnienia z opłaty wyrażona w procentach (wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały 
Rady Miasta Opola)

ZOGO-2 strona 3 z 3

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MASZYNOWO, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

256.

2 Częstotliwość została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola. Należy wskazać częstotliwość wywozu pojemników w miesiącu. W przypadku częstotliwości I,
III i IV (gdy częstotliwość została określona w tygodniach np. 1 raz na 4 tygodnie) należy przyjąć, że 1 miesiąc składa się z 4,33 tygodnia. Należy podać wartość
ułamkową. W przypadku częstotliwości 1 raz na 4 tygodnie należy podać 1,08 (4,33/4= 1,08), 1 raz na 2 tygodnie należy wskazać 2,17 (4,33/2=2,17), 2 razy na tydzień
należy wskazać 8,66 (4,33*2= 8,66), 1 raz na tydzień należy podać 4,33, 3 razy na tydzień należy podać 12,99 (4,33*3= 12,99). 

G.2 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 
JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJ ĄCYCH BIOODPADY STANOWI ĄCE ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM 
KOMPOSTOWNIKU Wypełnia się w przypadku zaznaczenia poz . 14

Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 247, 248 i 252)

Miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (od wartości z poz. 251 należy odjąć 
wartość z poz. 253 i 255).

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy druk ZOGO-2 (suma wartości z poz. 248 i 249).

253.

252.

251.

249.

248.

Wysokość zwolnienia z opłaty (wysokość zwolnienia wynika z obowiązującej uchwały Rady Miasta 
Opola).

Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 247 i 254).

%

F.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI/CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (wypełnia się w 
przypadku zaznaczenia poz. 11 lub poz. 13)

247.

250.

3 W przypadku istnienia obowiązku złożenia załącznika ZOGO-3 dotyczącego nieruchomości ujętej w załączniku ZOGO-2 suma iloczynów zadeklarowanych w części
F.2 pojemności pojemników, ich ilości i częstotliwości nie może być niższa od miesięcznej ilości odpadów komunalnych powstających w budynku wyrażonej w litrach,
wykazanych w poz. 221 załącznika ZOGO-3 lub sumy wartości z poz. 221 załączników ZOGO-3 w przypadku złożenia więcej niż 1 załącznika ZOGO-3 dotyczącego
nieruchomości ujętej w załączniku ZOGO-2.

6 Zgodnie z art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z
nieruchomości na terenie Miasta Opola oraz ustalenia stawki tej opłaty.W przypadku złożenia deklaracji za okres czasu, w którym stawki opłaty zostały ustalone za

pojemnik o pojemności mieszczący się w zakresie pojemności do pól dotyczących pojemników o pojemności 3,5 m3, 5 m3, 7 m3, 15 m3 oraz 36 m3 wpisać należy stawki

odpowiednio dla pojemników o pojemności 1100 l- 3,5 m3 włącznie, 3,5 m3- 5 m3 włącznie, 5 m3- 7 m3 włącznie, 7 m3- 15 m3 włącznie, 15 m3- 36 m3.

H. PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY 

Miesięczna kwota opłaty dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy (suma wartości z poz. od 236 do 
246).

Miesięczna kwota opłaty za nieruchomość/część nieruchomości ujętej w druku ZOGO-2 (suma wartości z poz. 
256 i 257.)

G. WYLICZENIA KWOTY ZWOLNIE Ń Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1 ZWOLNIENIE Z OPŁATY WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJ Ą RODZINY WIELODZIETNE

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 29 – Poz. 1038



1.
- -

2.

3.

5. 4.

6. 7.

8.

46.

31.

26.

21.

16.

11.

91.

86.

81.

76.

71.

66.

61.

56.

51.50.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

85.

90.

44.

39.

34.

29.

24.

19.

14.

9. 10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

89.

84.

79.

74.

69.

64.

59.

54.

49.

57.

88. 92.

87.

ZOGO-3

47.

42.38.

37.33.

41.

36.

12.

C. ADRES BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO POŁO ŻONEGO W OPOLU
ULICA NR DOMU

A. B. E.

Łączna liczba 
osób 
zamieszkujących 
lokal

Liczba członków 
rodzin 
wielodzietnych w 
lokalu

Miesięczna ilość 
odpadów komunalnych 
powstających w lokalu 
wyrażona w litrach

Dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (numer Karty Du żej Rodziny jednego członka rodziny wielodzietnej, a 
w przypadku braku Karty Du żej Rodziny numery PESEL członków rodziny 
wielodzietnej (kolumnę D należy wypełnić wyłącznie wtedy, gdy w danym lokalu 
zamieszkuje rodzina wielodzietna).

D.C.

strona 1 z 2

82.78.

73. 77.

22.18.

17.13.

52.48.

28. 32.

27.23.

83.

68.

63. 67.

62.58.

72.

53.

43.

Nazwisko*/Nazwa pełna**

Imię*/Nazwa skrócona**

Pieczęć podatnika (pole fakultatywne) */**

Numer lokalu

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.ZOGO-3
Wykaz lokali w nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność 

lokalu

Data wypełnienia załącznika
Dzień- Miesiąc- Rok

B. DANE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WYPE ŁNIA PODMIOT INNY NI Ż OSOBA FIZYCZNA)

Załącznik ZOGO-3 obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu. W przypadku, gdy taka nieruchomość została ujęta we właściwym druku 
deklaracji albo załączniku ZOGO-2, załącznik ZOGO-3 jest jej integralną częścią. Załącznik ZOGO-3 należy wypełnić w ten sposób, że należy w nim 
ująć wszystkie lokale znajdujące się w danym budynku albo części budynku jeśli w deklaracji wskazano, że dotyczy ona części budynku/budynków 
wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, które posiadają przyporządkowane im 
oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. Dane dotyczące liczby osób zamieszkujących lokal, liczby członków rodzin wielodzietnych w 
lokalu oraz numeru Karty Dużej Rodziny członka rodziny wielodzietnej lub PESEL wszystkich jej członków  należy podać wyłącznie w odniesieniu do 
lokali, w których zamieszkują mieszkańcy. Z kolei dane dotyczące miesięcznej ilości odpadów komunalnych powstających w lokalu należy podać w 
odniesieniu do lokali, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku, gdy liczba pozycji załącznika okaże się 
niewystarczająca, należy złożyć odpowiednią liczbę załączników ZOGO-3 dotyczących danej nieruchomości tak, aby ująć w nich wszystkie lokale w 
danym budynku/części budynku.

A. Dane dotyczące załącznika ZOGO-3.
Numer załącznika ZOGO-3

D. ZESTAWIENIE LOKALI W CZ ĘŚCI BUDYNKU/BUDYNKU WSKAZANYM W CZ ĘŚCI C.
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221.

Liczba osób zamieszkujących lokale wykazane w załączniku ZOGO-3 (suma wartości z kolumny B).

Liczba członków rodzin wielodzietnych zamieszkujących lokale wykazane w załączniku ZOGO-3 (suma wartości 
z kolumny C). 
Liczba osób zamieszkujących lokale wykazane w załączniku ZOGO-3, niebędących członkami rodzin 
wielodzietnych (od wartości z poz. 218 należy odjąć wartość z poz. 219).
Miesięczna ilość odpadów komunalnych powstających w budynku/części budynku wyrażona w litrach (suma 
wartości z kolumny E).

174.

169.

159. 160. 161.

216.215.214.

209. 210. 211.

119. 120. 121.

116.115.114.

95.94.

206.205.204.

199. 200. 201.

196.195.194.

189. 190. 191.

186.185.184.

179.

Numer lokalu Łączna liczba 
osób 
zamieszkujących 
lokal

Liczba członków 
rodzin 
wielodzietnych w 
lokalu

Dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (numer Karty Du żej Rodziny jednego członka rodziny wielodzietnej, a 
w przypadku braku Karty Du żej Rodziny numery PESEL członków rodziny 
wielodzietnej (kolumnę D należy wypełnić wyłącznie wtedy, gdy w danym lokalu 
zamieszkuje rodzina wielodzietna).

Miesięczna ilość 
odpadów komunalnych 
powstających w lokalu 
wyrażona w litrach

B. C. D.

156.155.154.

149. 150. 151.

146.145.144.

139. 140. 141.

136.135.134.

129.

220.

E.A.

E. PODSUMOWANIE

218.

219.

188.

213.

208.

203.

198.

193.

212.

207.

202.

197.

217.

96.

122.118.

113. 117.

112.

192.

187.

182.

177.

162.

157.

152.

147.

142.

183.

178.

173.

168.

167.163.

172.170. 171.

137.

108.

103.

98. 102.

97.93.

107.

109. 110. 111.

106.105.104.

99. 100. 101.
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133.

138.

143.

123.

128. 132.

127.

148.

153.

158.

166.165.164.

130. 131.

126.125.124.

180. 181.

176.175.
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A. B. C. D. E. F. G.

95.

88.87.86.85.84.

98.

77.

74.

79.

101.100.99.

67.

60.

32.
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102.

81.

53.

46.

39.

42.

35.

28.

70.

63.

56.

49.

91.

ZOGO-4

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIV/493/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r.

ZAŁ ĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANEJ PRZEZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

ZOGO-4

Załącznik ZOGO-4 jest integralną częścią deklaracji. W przypadku zaznaczenia w części D. druku DOGO-7 pola "pierwsza deklaracja", należy ująć w nim wszystkie lokale w danej nieruchomości. W przypadku składania 
"korekty deklaracji" bądź "nowej deklaracji", w załączniku ZOGO-4 należy ująć wyłącznie te lokale, w których nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty w stosunku do zmienianej deklaracji.  W przypadku, gdy 
dany lokal jest lokalem, w którym nie zamieszkuje żaden mieszkaniec i nie powstają odpady komunalne, jako miesięczną ilość odpadów komunalnych powstających w lokalu oraz liczbę osób zamieszkujących lokal należy 
podać "0". W przypadku, gdyby liczba pozycji załącznika okazała się niewystarczająca, należy złożyć odpowiednią wielokrotność załącznika tak, aby ująć w nich wszystkie lokale, co do których powstał obowiązek 
złożenia załącznika.

Numer załącznika Data wypełnienia załącznika
A. INFORMACJE O ZAŁ ĄCZNIKU B. DANE PODATNIKA

Nazwa pełna Nazwa skrócona

83.82.

21.

14.

ULICA

C. DANE DOTYCZĄCE LOKALI W NIERUCHOMO ŚCI/NIERUCHOMO ŚCIACH

NUMER DOMU/ 
NUMER DZIAŁKI

NUMER 

LOKALU 1

7.

13.

11.

12.

6.

25.

18.15. 16. 17.

10.9.8.5.

24.23.

97.

47.

40.

33.

26.

19.

96.

75.

68.

41.

34.

27.

20.

76.

69.

62.

55.

48.

61.

54.

89. 90.

1. 4.3.2.

22.

ŁĄCZNA LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
LOKAL

LICZBA CZŁONKÓW 
RODZIN WIELODZIETNYCH 
W LOKALU

MIESIĘCZNA ILOŚĆ ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
POWSTAJĄCYCH W LOKALU 
WYRAŻONA W LITRACH

DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2

80.78.

71. 72. 73.

66.65.64.

57. 58. 59.

52.51.50.

29. 30.

43. 44. 45.

38.37.36.

92. 93. 94.

31.
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A. B. C. D. E. F. G.

256.

186.

179.

172.

165.

158.

151.

116.

109.

242.

235.

144.

137.

130.

123119.

Strona 2 z 2ZOGO-4

1W przypadku gdy w danej nieruchomości znajduje się więcej niż jeden lokal o danym numerze, poza jego numerem należy także wskazać inne dane umożliwiające identyfikację lokalu (np. numer budynku, w którym lokal
się znajduje, nr klatki). 
2Należy podać numer Karty Dużej Rodziny jednego członka rodziny wielodzietnej, a w przypadku braku Karty Dużej Rodziny numery PESEL członków rodziny wielodzietnej. Kolumnę należy wypełnić wyłącznie wtedy,
gdy w danym lokalu zamieszkuje rodzina wielodzietna.

ULICA
NUMER DOMU/ 
NUMER DZIAŁKI

NUMER 

LOKALU 1

250.

243.

236.

217.

182.

175.

229.

222.

215.

208.

201.

152.

145.

138.

131.

166.

124.

117.

110.

105.104.103.

111. 112.

159.

216.

209.

202.

195.

188.

118.

210.

203.

196.

189.

147.

140.

133.

126.

168.

161.

154.

252.

245.

238.

231.

224.

251.

244.

237.

230.

223.

192.

199.

206.

213.

220.

227.226.225.

232. 233. 234.

219.218.

211.

197. 198.

191.190. 193.

228.

221.

214.

207.

200.

146.

139.

132.

125.

181.

174.

167.

160.

153.

194.

187.

180.

173.

ŁĄCZNA LICZBA 
OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH 
LOKAL

LICZBA CZŁONKÓW 
RODZIN WIELODZIETNYCH 
W LOKALU

DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI2
MIESIĘCZNA ILOŚĆ ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
POWSTAJĄCYCH W LOKALU 
WYRAŻONA W LITRACH

249.

157.

183. 184.

177.176.

169. 170.

164.

171.

178.

185.

162. 163.

246.

155.

148.

141.

134.

127.

120.

113.

106.

150.

143.

136.

129.

122.

108.

156.

149.

142.

135.

128.

121.

114.

107.

115.

247. 248.

255.254.253.

212.

205.204.

241.240.239.
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/>

<xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/>

<xs:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/>

<xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/>

<xs:import
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" 
namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/>

<xs:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" 
namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>

<xs:element name="TytulUchwaly" type="xs:string"/>
<xs:element name="NrUchwaly" type="xs:string"/>
<xs:element name="DataUchwaly" type="xs:date"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="TrescKomunikatu" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"/>

</xs:complexType>

<xs:element name="Komunikat" type="wnio:KomunikatTyp" 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="Komunikaty" type="wnio:KomunikatyTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="Informacje" type="wnio:InformacjeTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="DefinicjeInneWypoczynkowe" 
type="wnio:DefinicjeInneWypoczynkoweTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:schema xmlns:wnio="[adres URI wzoru dokumentu elektronicznego]" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" 
attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="[adres URI wzoru dokumentu 
elektronicznego]">

<xs:complexType name="UchwalaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KomunikatTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KomunikatyTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DanePomocniczeTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="WysokoscOplatyZamieszkale" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscOplatyNiezamieszkale" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscOplatyLacznie" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="CzyOswiadczenie" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="TrescOswiadczenia" type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="ImieOsobySporzadzajacej" type="oso:ImieTyp"/>
<xs:element name="NazwiskoOsobySporzadzajacej" 

type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
<xs:element name="TelefonKontaktowy" type="xs:string" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="adr:Email"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element ref="oso:Imie"/>
<xs:element ref="oso:Nazwisko"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="Osoba1" type="wnio:OsobaImieNazwiskoTyp"/>
<xs:element name="Osoba2" type="wnio:OsobaImieNazwiskoTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="OswiadczeniePodatnika" 
type="wnio:OswiadczeniePodatnikaTyp"/>

<xs:element name="DaneOsobySporzadzajacej" 
type="wnio:DaneOsobySporzadzajacejTyp"/>

<xs:element name="Pouczenie" type="xs:string"/>
<xs:element name="RezygnacjaArt144aPar1bOrdPodatk" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="OswiadczenieArt144aPar1bOrdPodatk" 

type="wnio:OswiadczenieTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodsumowanieWysokosciOplatyTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OswiadczenieTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DaneOsobySporzadzajacejTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OsobaImieNazwiskoTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OswiadczeniePodatnikaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OswiadczeniaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DaneInstytucjiPomocniczeTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element ref="adr:Kraj"/>
<xs:element ref="adr:Wojewodztwo"/>
<xs:element ref="adr:Powiat"/>
<xs:element ref="adr:Gmina"/>
<xs:element ref="adr:Ulica"/>
<xs:element ref="adr:Budynek"/>
<xs:element ref="adr:Lokal"/>
<xs:element ref="adr:Miejscowosc"/>
<xs:element ref="adr:KodPocztowy"/>
<xs:element ref="adr:Poczta"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element ref="meta:Podmiot"/>
<xs:element name="TypPodmiotuOpisDodatkowy" type="wnio:OpisDodatkowyTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DaneInstytucjiPomocnicze" 

type="wnio:DaneInstytucjiPomocniczeTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CzyAdresDoKorespondencji" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="AdresDoKorespondencji" 

type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="CzyZamieszkale" type="xs:string" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="CzyNiezamieszkale" type="xs:string" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="CzyMieszane" type="xs:string" maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CzyDokmiLetniskowe" type="xs:string" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="CzyInneWypoczynkowe" type="xs:string" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="DataPierwszejDeklaracji" type="xs:date"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Zmiana1" type="wnio:KolejnaDeklaracjaZmiana1Typ" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>

<xs:element name="Zmiana2" type="wnio:KolejnaDeklaracjaZmiana2Typ" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"> </xs:element>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="RodzajZmianyDanych" type="xs:int"/>

</xs:complexType>

<xs:element name="DataZmianyDanych" type="xs:date"/>
<xs:element name="RokObowiazywania" type="xs:int"/>

<xs:complexType name="DanePodatnikaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OkreslenieRodzajuNieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PierwszaDeklaracjaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KolejnaDeklaracjaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KolejnaDeklaracjaZmiana1Typ">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="MiesiacObowiazywania" type="xs:int"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="DataSmierciMieszkanca" type="xs:date"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="DataKorektyOd" type="xs:date"/>
<xs:element name="DataKorektyDo" type="xs:date"/>
<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="TrybZlozenia" type="xs:string"/>
<xs:element name="PierwszaDeklaracja" type="wnio:PierwszaDeklaracjaTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="KolejnaDeklaracja" type="wnio:KolejnaDeklaracjaTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
<xs:element name="KorektaDeklaracji" type="wnio:KorektaDeklaracjiTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Pojemnosc" type="xs:string"/>
<xs:element name="Ilosc" type="xs:int"/>
<xs:element name="Czestotliwosc" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Stawka" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Oplata" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="Pojemnik" type="wnio:PojemnikTyp" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="PojemnikRyczalt" type="wnio:PojemnikRyczaltTyp" 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="SchematCzestotliwosci" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscOpakowania" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscPapierowe" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscSzklane" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscBiodegradowalne" type="xs:string"/>
<xs:element name="CzestoscMieszane" type="xs:string"/>
<xs:element name="TabelaStawek" type="xs:string"/>
<xs:element name="WskaznikOpakowania" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WskaznikPapierowe" type="xs:decimal"/>

<xs:complexType name="KolejnaDeklaracjaZmiana2Typ">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="KorektaDeklaracjiTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="CelZlozeniaDeklaracjiTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PojemnikTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PojemnikiTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyNiezamieszkalaTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="WskaznikSzklane" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WskaznikBiodegradowalne" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WskaznikMieszane" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="Opakowania" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="Papierowe" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="Szklane" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="Biodegradowalne" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="Mieszane" type="wnio:PojemnikiTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="OswiadczenieKompostowanie" type="xs:string"/>
<xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="LiczbaWielodzietnychNieruchomosc" type="xs:int"/>
<xs:element name="LiczbaNiewielodzietnychNieruchomosc" type="xs:int"/>
<xs:element name="LiczbaZamieszkujacychNieruchomosc" type="xs:int"/>
<xs:element name="PodstawaOpodatkowania" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscZwolnieniaWielodzietne" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnieniaWielodzietne" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="WysokoscZwolnieniaKompostowanie" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="KwotaZwolnieniaKompostowanie" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="OplataMiesieczna" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="TrescOpisu" type="xs:string"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="xs:string"/>
<xs:element name="TytulPrawny" type="xs:string"/>
<xs:element name="OpisTytuluPrawnego" type="wnio:OpisDodatkowyTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="OpisNieruchomosci" type="wnio:OpisNieruchomosciTyp"/>
<xs:element ref="adr:Adres"/>
<xs:element name="Lokale" type="wnio:LokaleTyp" maxOccurs="1" 

minOccurs="0"/>
<xs:element name="WyliczenieOplatyZamieszkala" 

type="wnio:WyliczenieOplatyZamieszkalaTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyZamieszkalaTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OpisDodatkowyTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="OpisNieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="NieruchomoscTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="WyliczenieOplatyNiezamieszkala" 
type="wnio:WyliczenieOplatyNiezamieszkalaTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="WyliczenieOplatyDomkiLetniskowe" 
type="wnio:WyliczenieOplatyDomkiLetniskoweTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="WyliczenieOplatyInneWypoczynkowe" 
type="wnio:WyliczenieOplatyInneWypoczynkoweTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="CzyZmianaDanychRozliczeniowych" type="xs:string" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

<xs:element name="CzyOddzielneMiejsceGromadzeniaOdpadow" type="xs:string" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="IloscNieruchomosciZamieszkale" type="xs:int" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="IloscNieruchomosciNiezamieszkale" type="xs:int" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

<xs:element name="IloscNieruchomosciMieszane" type="xs:int" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="IloscNieruchomosciDomkiLetniskowe" type="xs:int" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

<xs:element name="IloscNieruchomosciInneWypoczynkowe" type="xs:int" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

<xs:element name="SumaOplatZamieszkale" type="xs:decimal" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SumaOplatNiezamieszkale" type="xs:decimal" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SumaOplatDomkiLetniskowe" type="xs:decimal" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="SumaOplatInneWypoczynkowe" type="xs:decimal" 
maxOccurs="1" minOccurs="0"/>

<xs:element name="SumaOplatLacznieNieruchomosci" type="xs:decimal"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Nieruchomosc" type="wnio:NieruchomoscTyp" 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"/>

<xs:element name="Podsumowanie" 
type="wnio:PodsumowanieNieruchomosciTyp"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="PodstawaPrawnaOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="UchwalaStawkiOplat" type="wnio:UchwalaTyp"/>
<xs:element name="UchwalaWzorDokumentu" type="wnio:UchwalaTyp"/>
<xs:element name="SkladajacyOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="TerminSkladaniaOpis" type="xs:string"/>

<xs:complexType name="PodsumowanieNieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="NieruchomosciTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="TrescDokumentuTyp">-
<xsd:complexContent>-

<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="MiejsceSkladaniaOpis" type="xs:string"/>
<xs:element name="MiejsceSkladaniaDeklaracji" type="xs:string"/>
<xs:element name="DataZlozeniaDeklaracji" type="xs:date"/>
<xs:element name="CelZlozeniaDeklaracji" 

type="wnio:CelZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
<xs:element name="DanePodatnika" type="wnio:DanePodatnikaTyp"/>
<xs:element name="OkreslenieRodzajuNieruchomosci" 

type="wnio:OkreslenieRodzajuNieruchomosciTyp"/>
<xs:element name="PodsumowanieWysokosciOplaty" 

type="wnio:PodsumowanieWysokosciOplatyTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="PodsumowanieWysokosciRyczaltu" 
type="wnio:PodsumowanieWysokosciRyczaltuTyp" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

<xs:element name="Oswiadczenia" type="wnio:OswiadczeniaTyp"/>
<xs:element name="Nieruchomosci" type="wnio:NieruchomosciTyp"/>
<xs:element name="DanePomocnicze" type="wnio:DanePomocniczeTyp" 

maxOccurs="1" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element ref="str:OpisDokumentu"/>
<xs:element ref="str:DaneDokumentu"/>
<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
<xs:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>

<xs:element name="Pojemnosc" type="xs:string"/>
<xs:element name="IndeksStawkiRyczaltu" type="xs:int"/>
<xs:element name="StawkaRyczaltu" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="IloscWywozow" type="xs:int"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>
<xs:element name="TabelaStawek" type="xs:string"/>
<xs:element name="Pojemniki" type="wnio:PojemnikiTyp"/>
<xs:element name="OplataRyczaltowa" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="SposobGromadzeniaOdpadow" type="xs:string"/>

<xs:complexType name="DokumentTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="documentSchema_type">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PojemnikRyczaltTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyInneWypoczynkoweTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="WyliczenieOplatyDomkiLetniskoweTyp">-
<xs:sequence>-
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<xs:element name="StawkaOplaty" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="LiczbaDomkowLetniskowych" type="xs:int"/>
<xs:element name="OplataRyczaltowa" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="SlownikStawekRyczaltu" type="xs:string"/>
<xs:element name="TabelaIlosciWywozow" type="xs:string"/>
<xs:element name="IndeksIlosciWywozow" type="xs:string"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="RyczaltDomkiLetniskowe" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RyczaltInneWypoczynkowe" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="RyczaltLacznie" type="xs:decimal"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="InformacjeOLokalu" type="xs:string" maxOccurs="1" 
minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
<xs:attribute name="NrLokalu" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="LiczbaZamieszkujacych" type="xs:int" use="required"/>
<xs:attribute name="LiczbaWielodzietnych" type="xs:int" use="required"/>

</xs:complexType>

<xs:element name="Lokal" type="wnio:LokalTyp" maxOccurs="unbounded" 
minOccurs="1"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:element name="Informacja" type="wnio:DowolnaInformacjaTyp" 
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:any maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" processContents="lax"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"/>

</xs:complexType>
</xs:schema>

<xs:complexType name="DefinicjeInneWypoczynkoweTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="PodsumowanieWysokosciRyczaltuTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="LokalTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="LokaleTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="InformacjeTyp">-
<xs:sequence>-

<xs:complexType name="DowolnaInformacjaTyp">-
<xs:sequence>-
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