
DO-2              

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania

Miejsce składania:

Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach
(Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.)
Właściciele  nieruchomości,  współwłaściciele,  użytkownicy  wieczyści  oraz  jednostki
organizacyjne i  osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,  a także
inne podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 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 danej nieruchomości.
Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1;  59-225 Chojnów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KWADRAT ZNAKIEM X)

                       Pierwsza deklaracja                                 Nowa deklaracja                              Korekta deklaracji 

DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU
…...........................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) lub
PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

PESEL (dotyczy osób fizycznych) lub
NIP  (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej)

   

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy/poczta: Numer telefonu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY:

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr Lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy/poczta: Numer telefonu:



D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KWADRAT ZNAKIEM X):

                      
                         Własność                                                                      Współwłasność 

                        Użytkowanie wieczyste                                                 Inne......................................

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Pojemność
pojemnika

Liczba pojemników poszczególnych frakcji

Łączna ilość
pojemników
o określonej
pojemności

Wysokość
stawki za
pojemnik

o określonej
pojemności (zł)

Wysokość
miesięcznej opłaty
(stawka opłaty x

liczba pojemników)
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120 l

240 l

1.100 l

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi            
(suma kwot z ostatniej kolumny)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJI

............................................                                                                     …................................................
      (miejscowość i data)                                                                                        (czytelny podpis)

WAŻNE

Objaśnienie:
Pola jasne niniejszej  deklaracji  wypełnia właściciel  lub jeden z współwłaścicieli  nieruchomości.  Należy wypełnić
komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Pouczenie:
W przypadku  niewpłacenia  w obowiązujących  terminach  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub
wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”) (Dz.U. UE. Z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Chojnów, jest Wójt Gminy Chojnów
2. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie pod adresem: ul. Fabryczna 1; 59-225 Chojnów
• telefonicznie pod numerem 76-81-88-502
• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jest nim Pan Radosław Kichewko

i można się z nim kontaktować przez email: iod@gmina-chojnow.pl, telefonicznie + (48) 665-113-071,
lub listownie: Urząd Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1; 59-225 Chojnów z dopiskiem „IOD”

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust. 1 lit.  C RODO oraz art.  6h ustawy
o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3
celu, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy prawa.

6. Posiada Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• usunięcia swoich danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
• żądania przeniesienia swoich danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do
ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa,
są  podawane  dobrowolnie,  brak  ich  podania  skutkować  może  m.in.  ograniczeniem  form  komunikacji.
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/Pan  o tym fakcie poinformowana/y
przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

ADNOTACJE URZĘDU GMINY:

mailto:iod@gmina-chojnow.pl

