
Instrukcja dla mieszkańca 

jak wypełnić deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli jednej nieruchomości, która 
w części jest zamieszkiwana a w części nie 

jest zamieszkiwana, a powstają odpady 
komunalne DOGO-4
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KROK 1 - WYPEŁNIAMY CZĘŚĆ B I C
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• W polu C. należy podać 
liczbę załączników ZOGO-3 
składanych wraz z deklaracją 
albo „0” jeśli do deklaracji nie 
dołącza się załącznika

• Załącznik ZOGO-3 składa się 
z deklaracją, gdy dotyczy ona 
nieruchomości, w której 
ustanowiono odrębną 
własność przynajmniej 
jednego lokalu

- -

- - 1. 2.

B. DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

Dzień Miesiąc Rok

C. LICZBA ZAŁĄCZNIKÓW ZOGO -3
1

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Prezydent Miasta Opola

Rynek- Ratusz

45-015 Opole

• W polu B. wpisuje się 
datę, w której 
deklaracja jest 
wypełniana 
(dzień – miesiąc – rok) 
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KROK 2 – WSKAZANIE OKOLICZNOŚCI, 
Z POWODU KTÓRYCH DEKLARACJA 

JEST SKŁADANA
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• Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany 
podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

• Następnie należy wpisać datę zamieszkania pierwszego mieszkańca i powstania 
odpadów komunalnych na nieruchomości (w formacie dzień – miesiąc - rok) 

• Gdy mieszkaniec do nieruchomości w Opolu wprowadził się z innej gminy, w polu 
obowiązująca od wpisuje się miesiąc następny po miesiącu, który podano jako 
datę zamieszkania pierwszego mieszkańca. W pozostałych przypadkach pola tego 
nie wypełnia się.
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• Pole „korekta deklaracji” zaznacza się 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 
(jeżeli korekta ma obowiązywać na kolejne miesiące, pole „do” powinno zostać 
niewypełnione), bądź też korygowany okres czasu (jeżeli korygowany jest 
zamknięty okres czasu; należy podać datę „od – do”) 

Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pl. Wolności 7-8, tel. 77 45 11 874, 45 11 388, 54 11 339, e-mail: oplata@um.opole.pl



• Pole „nowa deklaracja” zaznacza się znakiem „X” w przypadku składania deklaracji z powodu 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty np. rozpoczęcia korzystania ze 
zniżki, urodzenie dziecka, zmiany sposobu segregacji, sprzedaży nieruchomości, zamieszkania 
kolejnego mieszkańca czy też wyprowadzki, zmiany ilości powstających odpadów, 
zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej czy zakończenia prowadzenia działalności.

• Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. Datę takiej zmiany należy podać w formacie Dzień- Miesiąc- Rok.  

• Gdy nowa deklaracja składana jest w związku z zamieszkaniem/wyprowadzką mieszkańca z/do 
innej gminy, w polu obowiązująca od wpisuje się miesiąc następny po miesiącu, który podano 
jako datę zmiany danych. W pozostałych przypadkach pola tego nie wypełnia się.
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• W przypadku składania deklaracji z powodu śmierci mieszkańca należy podać 
datę tego zdarzenia

• Deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w przypadku śmierci 
mieszkańca należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

• Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana
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KROK 3 - OZNACZAMY RODZAJ PODMIOTU 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

4.

5.

jednostka organizacyjna

spółka nieposiadająca osobowości prawnej

inny podmiot

osoba prawnaE.2 osoba fizyczna

E. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

E.1 właściciel współwłaściciel użytkownik wieczysty

inny (jaki?)

• W polu E.1 oraz E.2 należy wybrać znakiem „X” właściwy kwadrat. 

• Grafika prezentuje przykładowy sposób wypełnienia tych pól w przypadku złożenia deklaracji 

przez właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną
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KROK 4 - PODAJEMY DANE IDENTYFIKACYJNE 
PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

• W zależności od rodzaju podmiotu składającego deklarację podajemy dane oznaczone * dla 

osób fizycznych i ** dla podmiotów innych niż osoby fizyczne.

• W celu ułatwienia kontaktu z podmiotem składającym deklarację możliwe jest podanie 

dodatkowo numeru telefonu oraz adresu e-mail 

• Można także umieścić pieczęć nagłówkową podatnika w polu numer 8.
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KROK 5 - PODAJEMY ADRESY 
PODATNIKA
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• W części E.4 należy podać adres zamieszkania podmiotu składającego deklarację 

(należy wypełnić wszystkie pola) 

• W przypadku, gdy deklarację składa podmiot inny niż osoba fizyczna w części 
E.4 należy podać adres siedziby podatnika
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• Część E.5 należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny 
niż adres wskazany w części E.4

• Jeżeli wskazany w części E.4 adres zamieszkania (lub adres siedziby) podatnika 
jest również jego adresem do korespondencji, część E.5 należy pozostawić 
niewypełnioną 
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KROK 6 - PODANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCI W OPOLU, KTÓRA W 

CZĘŚCI JEST ZAMIESZKIWANA A W CZĘŚCI 
NIE JEST ZAMIESZKIWANA, A POWSTAJĄ 

ODPADY KOMUNALNE
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• W polu F.2 znak „X” wpisuje się w przypadku, gdy składana 
deklaracja dotyczy budynku lub części budynku wchodzących 
w skład nieruchomości wielolokalowej, które posiadają 
przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych

• W takim przypadku podmiot składający deklarację powinien 
również złożyć odrębne deklaracje dla pozostałych części 
nieruchomości wielolokalowej, do których przypisane jest 
oddzielne miejsce gromadzenia odpadów 

• Przykładowo: jeżeli do nieruchomości wielolokalowej
przypisane są 2 odrębne miejsca gromadzenia odpadów, to 
podatnik składa 2 deklaracje (wówczas każda deklaracja 
dotyczy części nieruchomości z odrębnym miejscem 
gromadzenia odpadów)

• W części F.1 należy podać 
adres nieruchomości lub 
części nieruchomości, której 
składana deklaracja dotyczy 
(w przypadku, gdy jest on 
inny niż adres podany w 
części E.4)
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KROK 7 - WYLICZENIE OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ZA CZĘŚĆ, NA KTÓREJ 
NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
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• W części G.1 należy wybrać sposób zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej w 
części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, spośród dwóch wariantów (selektywny = segregacja ; nieselektywny = brak 
segregacji) 

(od stycznia 2021 r. brak możliwości wyboru braku segregacji) 

• Oświadczenie wypełnia się wyłącznie, gdy deklaracja dotyczy okresu czasu, w którym 
obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został ustanowiony

38.

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

G.1 O ŚWIADCZENIE DO TYCZĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓ W KOMUNALNYCH W CZĘŚCI, W KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (PRO SZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY 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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• W polu G.2 należy wybrać znakiem „X” odpowiadającą częstotliwość wywozu 
pojemników 

• Od marca 2016 r. nie ma możliwości wyboru II częstotliwości wywozu 
pojemników (wybrać należy częstotliwość I, częstotliwość III lub częstotliwość IV) 

39.

Częstotliwość I Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV

G.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW
9
 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)
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Częstotliwość I:

• odpady z papieru, tektury (pojemnik niebieski) – 1 raz na 4 tygodnie

• odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik 
żółty) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady szklane (pojemnik zielony) – 1 raz na 4 tygodnie

• odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (pojemnik 
brązowy) – 1 raz na 2 tygodnie

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny) – 1 raz na 2 tygodnie

39.

Częstotliwość I Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV

G.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW
9
 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)
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Częstotliwość III:

• odpady z papieru, tektury (pojemnik niebieski) – 1 raz na tydzień

• odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik 
żółty) – 2 razy na tydzień

• odpady szklane (pojemnik zielony) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (pojemnik 
brązowy) – 1 raz na tydzień 

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny) – 3 razy na tydzień

39.

Częstotliwość I Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV

G.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW
9
 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)
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Częstotliwość IV:

• odpady z papieru, tektury (pojemnik niebieski) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych (pojemnik 
żółty) – 1 raz na tydzień

• odpady szklane (pojemnik zielony) – 1 raz na 2 tygodnie

• odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (pojemnik 
brązowy) – 1 raz na 2 tygodnie

• pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne (pojemnik czarny) – 1 raz na tydzień

39.

Częstotliwość I Częstotliwość II Częstotliwość III Częstotliwość IV

G.2 WYBÓR CZĘSTOTLIWOŚCI WYWOZU POJEMNIKÓW
9
 (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)
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• Aby wyliczyć wysokość opłaty należy 
wybrać odpowiednie wielkości 
pojemników (możliwość wyboru 
niebieskiego pojemnika istnieje od 
stycznia 2020 r.) 

• W przypadku segregacji należy wybrać 
pojemniki dla wszystkich frakcji.              
W przypadku braku segregacji należy 
wybrać jedynie czarny pojemnik (od 
stycznia 2021 r. brak możliwości wyboru 
braku segregacji)

• Pojemniki zostały podzielone pojemnością
(górny pasek) oraz frakcjami (boczny 
pasek) 

• Do każdego pojemnika przypisane jest pole, 
w którym należy uzupełnić: stawkę
jednorazowego wywozu przypisaną do jego 
pojemności, ilość pojemników jaką 
potrzebujemy, częstotliwość z jaką pojemnik 
ma być odbierany oraz miesięczną opłatę za 
wybrany pojemnik
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Pole „stawka” należy wypełnić według poniższej tabeli
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Pojemność 

pojemnika na 

odpady

Stawka – zbiórka selektywna

odpadów
Stawka – zbiórka nieselektywna odpadów

w latach 2015-

2020
od 2021 roku

w latach 2015-

2019
2020 rok od 2021 roku

60 l 4,60 zł 3,15 zł 6,70 zł 10,50 zł

Brak 

możliwości 

wyboru braku 

segregacji

120 l 9,20 zł 6,30 zł 13,40 zł 23,50 zł

240 l 18,40 zł 12,60 zł 26,70 zł 47,50 zł

360 l 27,60 zł 18,90 zł 40,00 zł 71,00 zł

660 l 50,60 zł 34,65 zł 73,40 zł 129,50 zł

1100 l 84,40 zł 57,75 zł 122,30 zł 216,00 zł

3,5 m³ 184,00 zł 183,75 zł 267,00 zł 686,50 zł

5 m³ 306,80 zł 262,50 zł 445,00 zł 982,50 zł

7 m³ 460,00 zł 367,50 zł 667,00 zł 1373,50 zł

15 m³ 920,00 zł 787,50 zł 1334,00 zł 2946,00 zł

36 m³ 1270,00 zł 1890,00 zł 1840,00 zł 5080,00 zł



• Po wybraniu ilości danych pojemników 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 w polu „częstotliwość” 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)

• W przypadku częstotliwości II należy umieścić liczby odpowiadające ilości wywozów w miesiącu 
(np. pojemnik czarny odbierany 4 razy w miesiącu – wpisujemy 4) 
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• W polu „opłata” należy wyliczyć miesięczną opłatę za wybrany 
pojemnik, poprzez pomnożenie właściwej dla niego stawki, ilości 
pojemników oraz częstotliwości z jaką ma być odbierany

(np. pojemnik żółty o pojemności 120l w częstotliwości IV, od stycznia 2021 r. : 

stawka 6,30 x ilość 1 x częstotliwość 4,33 = opłata 27,28) 

6,30

1

4,33

27,28

Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pl. Wolności 7-8, tel. 77 45 11 874, 45 11 388, 54 11 339, e-mail: oplata@um.opole.pl



KROK 8 - PODSUMOWANIE 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA CZĘŚĆ 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
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• W polu 271 należy podsumować wysokości opłat za wszystkie wybrane 
pojemniki 

• Należy dodać wszystkie wartości z pozycji od 260 do 270 (suma opłat 
dla pojemników o określonej pojemności)

• Wyliczona opłata w polu numer 271 to miesięczna wysokość opłaty za 
część nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne 
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• W przypadku deklaracji składanych za miesiąc styczeń 2015 r., wyliczając 
miesięczną opłatę należy zaokrąglić wyliczoną opłatę 

• Jeśli końcówka opłaty wynosi do 50 groszy opłatę należy zaokrąglić w 
dół, natomiast jeśli końcówka opłaty jest większa niż 50 groszy należy ją 
zaokrąglić w górę

np. w sytuacji, gdy suma wyliczonych opłat za wybrane pojemniki                 
wynosi 54,87 zł w polu numer 271 należy wpisać 55 zł 

lub gdy suma opłat wynosi 49,35 zł należy wpisać 49 zł 

• W deklaracjach dotyczących okresu od lutego 2015 r. wysokość opłaty jest 
równa wyliczonej kwocie 

np. w sytuacji, gdy suma wyliczonych opłat za wybrane pojemniki wynosi 
54,87 zł w polu numer 271 należy wpisać 54,87 zł 
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KROK 9 - WYLICZENIE OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ZA CZĘŚĆ, NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
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• Część G.2 wypełnia się, gdy deklaracja dotyczy okresu od września 2020 r.

• W części G.2 wpisuje się znak „X” w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej
jednorodzinnej posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne

• Wypełnienie części G.2 jest niezbędne do skorzystania od września 2020 r. ze zniżki dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej posiadających kompostownik przydomowy i
kompostujących w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia wynosi
1,50 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

W części G.4 należy 
wybrać sposób zbiórki 
odpadów komunalnych 
w części nieruchomości, 
na której zamieszkują 
mieszkańcy, spośród 
dwóch wariantów                             
(selektywny = 
segregacja ; 
nieselektywny = brak 
segregacji) wstawiając 
znak X we właściwy 
kwadrat (od stycznia 
2021 r. brak 
możliwości wyboru 
braku segregacji)
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W celu wyliczenia wysokości opłaty w polu numer 274 należy wpisać stawkę opłaty obowiązującą w 
okresie za jaki składana jest deklaracja w zależności od sposobu zbierania odpadów

(SELEKTYWNA ZBIÓRKA – od stycznia 2021 r. stawka wynosi 28,00 zł od osoby zamieszkującej; 
od stycznia 2020 r. stawka wynosiła 19,00 zł od osoby zamieszkującej; w latach 2015-2019 stawka wynosiła 
13,00 zł od osoby zamieszkującej)

(NIESELEKTYWNA ZBIÓRKA – od stycznia 2021 r. brak możliwości wyboru braku segregacji; 
od stycznia 2020 r. stawka wynosiła 38,00 zł od osoby zamieszkującej; w latach 2015-2019 stawka wynosiła 
20,00 zł od osoby zamieszkującej)

Urząd Miasta Opola, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pl. Wolności 7-8, tel. 77 45 11 874, 45 11 388, 54 11 339, e-mail: oplata@um.opole.pl



W poz. 275 podajemy liczbę osób zamieszkujących 

nieruchomość będących członkami rodziny wielodzietnej

(w przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkują 

członkowie rodziny wielodzietnej należy wpisać 0) 

W poz. 276 podajemy liczbę osób zamieszkujących 

nieruchomość, którzy nie wychodzą w skład rodziny 

wielodzietnej (jeśli na nieruchomości zamieszkują wyłącznie 

członkowie rodziny wielodzietnej, w polu numer 276. należy 

wpisać 0) 

W poz. 277 należy wpisać sumę wszystkich osób 

zamieszkujących nieruchomość (liczba z pola 275. + liczba 

z pola 276.) 

W poz. 278 należy wyliczyć wysokość opłaty 

poprzez pomnożenie stawki opłaty i liczby osób 

zamieszkujących nieruchomość (stawka z pola 

274. x liczba z pola 277.) 
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KROK 10 - WYLICZENIE 
EWENTUALNYCH ZWOLNIEŃ W 

OPŁACIE
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• W części H. wyliczyć należy ewentualne zwolnienia w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

• Zwolnienia takie przysługują właścicielom nieruchomości: 

• na których zamieszkują rodziny wielodzietne

• zamieszkałych jednorodzinnych posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących 
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

• Skorzystanie z jednej ze zniżek nie wyłącza możliwości skorzystania z drugiej
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• W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje rodzina wielodzietna w polu 
numer 279 należy wpisać 30 (30% zniżki dla rodziny wielodzietnej) 

• Następnie w polu numer 280 należy wyliczyć wysokość takiego zwolnienia 
poprzez pomnożenie stawki opłaty, liczby osób będących członkami rodziny 
wielodzietnej oraz wysokości zwolnienia dla rodzin wielodzietnych (stawka z 
pola 274 x liczba z pola 275 x 30%) 
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• W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej 
posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w polu numer 281 należy wpisać wysokość 
zwolnienia w kwocie 1,50 zł

• Następnie w polu numer 282 należy wyliczyć wysokość takiego zwolnienia 
poprzez pomnożenie liczby osób zamieszkujących nieruchomość i wysokości 
zwolnienia (liczba z pola numer 277 x stawka z pola numer 281) 
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KROK 11 - PODSUMOWANIE 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA CZĘŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
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• W części I. należy podsumować kwotę należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za część nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy

• W polu numer 283 należy wyliczyć łączną miesięczną kwotę opłaty poprzez 
odjęcie od wysokości opłaty kwoty zwolnień (liczba z pola numer 278 minus 
liczba z pola numer 280 minus liczba z pola numer 282) 

• Kwota wskazana w polu numer 283 to miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za część nieruchomości, na której zamieszkują 
mieszkańcy

I. PODSUMOWANIE KWOTY OPŁATY DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

283.

Łączna miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują 

mieszkańcy (od wartości z poz. 278 należy odjąć wartość z poz. 280 i 282) .
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KROK 12 - PODSUMOWANIE 
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA CAŁĄ 

NIERUCHOMOŚĆ
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• W polu 284 należy 
podać wyliczoną 
wysokość opłaty za 
część niezamieszkałą 
(z poz. 271)
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W części H. należy podsumować wysokość opłaty za całą nieruchomość                      
(część zamieszkała + część niezamieszkała) 

• W polu 285 należy 
podać wyliczoną 
wysokość opłaty za 
część zamieszkałą 
(z poz. 283)

• W polu 286 należy 
wyliczyć łączną 
miesięczną opłatę za 
całą nieruchomość              
(kwota z pola 284 + 
kwota z pola 285) 



KROK 13 - PODPISANIE DEKLARACJI
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• Właściciel nieruchomości wymieniony w polu E.3 powinien podpisać deklarację w 
części I. (imię w polu 287, nazwisko w polu 288 oraz podpis w polu 289) 

• 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. 
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