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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.

Załącznik do uchwały nr XLVII/906/21 Rady 

Miasta Opola z dnia 25 listopada 2021 r.

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 NIŻ 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) */**

POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 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 wytworzenia 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 deklaracja
1

Korekta deklaracji
2 obowiązująca od

- -

C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

-

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu
DOGO-6

Numer ewidencyjny

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.

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 1a

_____- _______- _________

Miesiąc-Prezydent Miasta Opola

data zmiany danych

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

Podstawa prawna

-

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

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA KOD POCZTOWY

-Nowa deklaracja
3

…………………………………………….

NUMER DOMU NR LOKALUMIEJSCOWOŚĆ ULICA

ULICA NUMER DOMU NR LOKALU POCZTA
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33. 34. 35.

Imię Podpis i pieczęć
10 Imię Podpis i pieczęć

10

Nazwisko Nazwisko

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Czynności sprawdzające

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 41 albo poz. 42 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 2020 r. poz. 

1427 z późn. zm.).

Pouczenie

F.4 ZADEKLAROWANIE KWOTY OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANĄ NA CELE REKREACYJNO- 

WYPOCZYNKOWE INNĄ NIŻ NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY 

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe, innej niż nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy
8 ZŁ

42.

F.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ 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. NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

F. DEKLAROWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY

F.1 OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DRUK DOGO-6 STANOWI NIERUCHOMOŚĆ: (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

na której znajduje się domek letniskowy (w takim przypadku należy wypełnić część F.3)

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, inną niż nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy (w takim przypadku należy wypełnić część F.4)

36.

37.

38.

Wysokość opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy za rok (iloczyn 

wartości z poz. 39 oraz poz. 40) ZŁ
41.

F.3 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 

LETNISKOWY
7

SELEKTYWNY NIESELEKTYWNY

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego na nieruchomości
8

Liczba domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości

39.

40.

48.47.

46.

G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3/OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
9

45.44.

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

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ADNOTACJE ORGANU

43.

51.

49.

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:

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 1a, 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 1a, kod pocztowy 45-015 Opole, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800
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50.

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4)

ULICA NUMER LOKALUNUMER DOMU LUB DZIAŁKI
6



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.

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

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 wytworzenia na danej nieruchomości odpadów

komunalnych. Należy również podać datę wytworzenia 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.

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 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.

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. 
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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.

10
 Umieszczenie pieczęci w poz. 45 oraz poz. 48 nie jest obowiązkowe.

7
W przypadku, gdy deklaracja dotyczy okresu od stycznia 2020 r. do końca grudnia 2021 r. w części F.3 należy wypełnić wyłącznie poz. 41 wpisując w niej ryczałtową stawkę

opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

8
 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Opola.


