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OŚWIADCZENIE   ODO-1 

na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi      
 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM TRWAŁYM TUSZEM 
 

podstawa 

prawna: 

art. 6m ust.1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm. 

składający: właściciele wyodrębnionych lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, administrowanych/zarządzanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. oraz lokatorzy i 

użytkownicy lokali stanowiących własność MZGM-TBS sp. z o.o., w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

termin 
składania: 

do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty (PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku 
ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty (KOLEJNE OŚWIADCZENIE). 

miejsce 

składania: 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Rejon Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Miodowej 8;  

Nr 2 przy ul. Kochanowskiego 5; Nr 3  przy ul. Gradowskiego 3. 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA  

UWAGA: data powstania obowiązku ponoszenia opłaty oraz data zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opłaty, stanowią podstawę do naliczenia 

opłaty za cały miesiąc, w  którym powstał ten obowiązek czy zmiana, tzn. począwszy od pierwszego dnia miesiąca. Dlatego, bez względu na to, w którym dniu 
miesiąca powstał obowiązek czy zmiana, zawsze należy wpisać pierwszy dzień tego miesiącatj. 01. XX.XX r. W przypadku korekty oświadczenia uprzednio złożonego,  

bez względu na dzień miesiąca, w którym złożono korektę, będzie ona obowiązywała za cały miesiąc, tzn. począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono 

korektę.   

WAŻNE:  obowiązek ponoszenia opłaty  i  zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty muszą dotyczyć bieżącego miesiąca, bądź miesięcy przyszłych, natomiast NIGDY  

miesięcy poprzednich.                                                               

1. PIERWSZE OŚWIADCZENIE 
 

                          data powstania obowiązku ponoszenia opłaty, od której należy naliczać opłatę                                     od  01   -   _  _   -   2 0  _  _ r.           

 
2. NOWE/KOLEJNE/OŚWIADCZENIE 

                                                                    zdarzenie mające wpływ na ustalenie opłaty: wysokość lub osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty  

   Zmiana dotyczy:        2.1.□ zbycie / nabycie* lokalu                                                                                 2.5.□ zmiana  metody zbierania i odbierania odpadów 

 2.2.□ zdanie / przejęcie* lokalu                                                         2.6.□   inne    (np. zmiana danych osob., adresu itp.) 

 2.3.□ zmiana ilości osób zamieszkujących w lokalu                                           -      ………………………………………………………………………………………. 

 2.4.□  zmiana ilości pojemników/ typu pojemników/                                          -    ………………………………………………………………………………………. 

            częstotliwości odbioru w miesiącu* 
 

* niepotrzebne skreślić     

 
 

                    data, od której należy naliczać opłątę                                                   od  01  -   _  _   -   2 0  _  _ r. 
 

 

3. KOREKTA OŚWIADCZENIA UPRZEDNIO ZŁOŻONEGO – MIESIAC, OD KTÓREGO KOREKTA JEST WAŻNA     od  01   -   _  _   -   2  0  _  _ r.       
                                                                                        

WYJAŚNIENIE ZŁOŻENIA KOREKTY  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(np.wskazanie błędnych daych osob., błędnego adresu itp.) 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE WRAZ Z ADRESEM ZAMIESZKANIA/ DO KORESPONDENCJI*  /niepotrzebne skreślić/ 

* dotyczy osoby fizycznej             ** dotyczy osoby prawnej 
4. Nazwisko*/ pełna nazwa podmiotu składającego oświadczenie** 

 

 

5.Pierwsze imię, drugie imię* 

6.Imię ojca 7.Imię matki 8. Identyfikator PESEL*/ NIP**/REGON** (niepotrzebne skreślić)                         

                                                                         

                                   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

9. Adres e-mail: 10. Nr telefonu: 11. Kraj 12.Województwo  

13.Powiat 

 

 

14.Gmina 15.Ulica 16.Nr domu 

17. Nr lokalu  

 
 

18.Miejscowość 19.Kod pocztowy 20. Poczta 

21. Podmiot składający:          □właściciel   □współwłaściciel    □najemca,dzierżawca    □podnajemca    □inny podmiot władający lokalem………………………….…………….(jaki?) 

                                                                                                                                                                                                                       
Podmiot zobowiązany do złożenia oświadczenia może być reprezentowany przez pełnomocnika – do oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo (cz.F) 

C.    DANE LOKALU, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE  
22. Miejscowość 

 

 

23. Kod pocztowy 24. Ulica 

 

25. Nr domu 26.  Nr lokalu 

27. Rodzaj lokalu                                                                                                                     □ zamieszkały                                    □ niezamieszkały    

 
zamieszkały – lokal, w którym stale lub czasowo zamieszkują mieszkańcy; 
 
niezamieszkały - lokal, w którym nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które ze względu na swój charakter lub skłąd są podobne do odpadów powstających w gospodarakstwach 
domowych- powstałe w yniku bytowania osób, np. pracowników; 
 
odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 
komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości (art.3 ust 1 pkt 7 ustawy o odpadach).  
 

28. Oświadczam, że odpady będą zbierane i odbierane w sposób (zaznaczyć odpowiednie pole X)         □ SELEKTYWNY                □ NIESELEKTYWNY 
 
 
Selektywne zbieranie odpadów –zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy o odpadach, polega na zbieraniu/segregowaniu odpadów do osobnych pojemników lub worków przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju 
odpadów, z podziałem na rodzaje materiałów (surowców), z jakiego zostały one wyprodukowane.  
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C.1.                                              L O K A L     Z A M I E S Z K A Ł Y                         /MIESZKALNY/ 

C.1.1.   OBLICZENIE  WYSOKOŚCI  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPDOAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI             

 

29. Oświadczam, że w lokalu  zamieszkuje                  osób   (liczba osób faktycznie zamieszkujących w lokalu)            
 

STAWKA OPŁATY:                                                   11,00 zł/os/m-c – jeżeli w poz.28 wybrano metodę selektywną 

                                                                                   16,00 zł/os/m-c – jeżeli w poz.28 wybrano metodę nieselektywną 

 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL WSKAZANA W poz. 29 

30. 
 

zł 
31. 

os 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY ZA LOKAL ZAMIESZKAŁY (poz.30 x poz.31) 
32. 

zł 

C.1.2     W  LOKALU  PROWADZONA  JEST  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  (zaznaczyć odpowiednie pole X) 

                                                                                                  33. □ TAK 

PROWADZONA W LOKALU DZIAŁALNOŚĆ  

35. □ generuje odpady komunalne w lokalu   

            (wypełnić cz. C.2.) 

36.□  nie generuje odpadów komunalnych -                

               dotyczy specyficznego rodzaju działalności                         
               itp.  logopeda, informatyk, itp.                                    
 

 

37.□  w lokalu prowadzona jest obsługa biurowa  

             działalności gospodarczej  

             (wypełnić tylko cz. C1.1.)  
 

 

 

      34.  □ NIE       

 

C.2.                                    L O K A L    N I E Z A M I E S Z K A Ł Y                             /UŻYTKOWY/ 

C.2.1.      W  LOKALU  PROWADZONA  JEST  DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  (zaznaczyć odpowiednie pole X) 

                                                                                                                     38. □ TAK 

PROWADZONA W LOKALU DZIAŁANOŚĆ 

40. □ generuje odpady komunalne w lokalu (wypełnić cz. C.2.2) 

41. □  nie generuje odpadów komunalnych -                

                  dotyczy specyficznego rodzaju działalności                         
                     itp.  logopeda, informatyk, itp.           

 

42. □ generuje zarówno odpady komunalne, jak i odpady inne niż  komunalne  

            np. powstałe w związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną * 
(należy wypełnić tylko cz. C.2.2.  w zakresie odpadów komunalnych. W 
pozostałym zakresie tj. odpadów innych niż komunalne, właściciel / użytkownik 
lokalu we własnym zakresie  zobowiązany jest do zabezpieczenia odpowiednich 
pojemników na odpady  oraz  zawarcia umowy z przedsiębiorstwem 
odbierającym odpady) 

*dotyczy lokali, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, a w których generowane są dwa rodzaje odpadów tj. odpady komunalne 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych - bytowych i są wytwarzane np. przez pracowników lokalu oraz odpady inne 

niż komunalne, powstające w związku z prowadzoną działalnością gastronomiczną np. przeterminowana żywność itp. - restauracje, punkty 
gastronomiczne.                    

39.□ NIE 

 
 

C.2.2.    OBLICZENIE  WYSOKOŚCI  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI   

Ilość odpadów komunalnych 

Stawka za pojemnik w 

zależności od sposobu 
oddawania odpadów 

 

Do zapłaty za miesiąc 

 

a x b x c/ a x b x d 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA POJEMNIKI 

 

UWAGA!!!    

W przypadku zadeklarowania gromadzenia odpadów w sposób 
selektywny, należy określić konkretne frakcje odpadów (co 

najmniej 2), np. w przypadku zaznaczenia 2 pojemników po 

120 l i 1 pojemnika 240l określenie frakcji to:np.   

1 pojemnik 120l – papier, 1 pojemnik 120l – szkło, 1 
pojemnik 240l - zmienne (pozostałości po segregacji) 

 
PODZIAŁ WYBRANYCH POJEMNIKÓW NA FRAKCJE 

 
TYP 

POJEMNIKA/ 
POJEMNOŚĆ 

FRAKCJA 
np.szkło,papier 
bio, zmienne 

ILOŚĆ   
POJEMNIKÓW 

ILOŚĆ 
OPRÓŻNIEŃ W 

MIESIĄCU 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Typ pojemnika 
/ pojemność 

pojemnika  

Liczba 

pojemników 

Liczba 
opróżnień 

w 

miesiącu 

Selektywny 

[zł] 

Nieselektywny 

[zł] 

 

 a b c d  
P
O
J
E
M
N
I
K 

120 l   25,00 36,00 43.  

 
240 l   32,00 47,00 44.  

 
770 l   68,00 98,00 45.  

 
1100 l   82,00 119,00 46.  

 
K
O
N
T
E
N
E
R 

4 m³   203,00 294,00 47.  

 
7 m³   333,00 483,00 48.  

10 m³   460,00 667,00 49.  

Pojemnik 
podziemny bez 

względu na 
pojemność 

 
 

 

115,00 167,00 50.  

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY ZA LOKAL NIEZAMIESZKAŁY 51. zł 

D.  ŁĄCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Suma opłaty z poz. 32 i / lub 51 52. 
 

…………………………………zł 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  I  UZASADNIENIE NIE GENEROWANIA ODPADÓW  
                                                                    

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  I  NAZWA PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ, W TYM ADRES GŁÓWNY 

SIEDZIBY PODMIOTU  

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI  I  UZASADNIENIE NIE GENEROWANIA ODPADÓW  
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E. INFORMACJE DODATKOWE I UWAGI SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO  
OŚWIADCZENIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

F.    ZAŁĄCZNIKI 

□ pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania podmiotu zobowiązanego do złożenia oświadczenia przez pełnomocnika, do oświadczenia należy załączyć pełnomocnictwo 

□ …………………………….………………………….  □ …………………………….…………………………     □ …………………………….………………………….  

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że podane w niniejszym oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz, że  jestem świadomy/a, iż podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi odpowiedzialność 
prawną i skutki finansowe. Zobowiązuję się do pisemnego informowania MZGM-TBS sp. z o.o. (w formie nowego/kolejnego/ oświadczenia) o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym oświadczeniu, 
mających wpływ na obowiązek wnoszenia opłaty oraz jej wysokość, w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty zaistnienia tych zmian oraz oświadczam, iż  znam skutki niewywiązania się z powyższego 
zobowiązania. Przez podpisanie niniejszego oświadczenia wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez MZGM-TBS Sp. z o.o. dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

   

 

 

 
 

 

                                

              _________________               _____________________                                    _____________________________ 
                  miejscowość                                  data                                                                 czytelny podpis  

H.   ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO OŚWIADCZENIE 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                             
  _____________________________________________ 

Podpis przyjmującego oświadczenie i data przyjęcia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O U C Z E N I E 
 

1. Oświadczenie należy złożyć w terminie  do 7 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty 
(PIERWSZE OŚWIADCZENIE) lub wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub 
osobę/podmiot zobowiązany do jej zapłaty (KOLEJNE OŚWIADCZENIE). 

2. W przypadku niezłożenia oświadczenia na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w nim zawartych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie 
określona zgodnie z zasadami przyjętymi przez właściciela nieruchomości/Wspólnotę Mieszkaniową/ Miejski Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej TBS sp. z o.o./ 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy  uiszczać wraz z opłatami związanymi z eksploatacją lokalu na zasadach ustalonych 
stosownymi przepisami prawa /umową.  

 
 


