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1.  

PESEL
1

NIP 2

Indywidualny Numer Rozrachunkowy Nieruchomości (graficzny  i numery czny) 

  DO-4 

Podstawa 
prawna: 

Podmiot  
zobowiązany do 
złożenia 
deklaracji: 

Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
wykorzystywane jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy Miasta Gdańska. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 Ustawy).

Termin 
składania: 

14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy). Termin złożenia pierwszej deklaracji – do dnia 30.06.2015r. 

A.  ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

2. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA, UL. PARTYZANTÓW 36, 80-254 GDAŃSK

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj deklaracji (zaznaczy ć właściwy  kwadrat) 

 Deklaracja składana w przypadku: 

 pow stania na danej nieruchomości odpadów  komunalnych po 30.06.2015r. (data powstania odpadów) 

 zmiany danych będących podstawą ustalenia w ysokości opłaty3
(data zmiany) 

 zmiany danych niebędących podstawą ustalenia w ysokości opłaty4
(data zmiany) 

 ustania obow iązku uiszczania opłaty5
(data ustania obowiązku) 

 Deklaracja korygująca6        od do (okres, którego dotyczy korekta)

4. Przyczyna złożenia deklaracji (pozycja nieobowiązkowa)

C.  OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
5.  Ulica 6. Nr domu / domów 7. Opis położenia PGO (wpisać jeżeli w poz. 6 jest wiele domów – 

pozycja nieobowiązkowa) 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

8. Typ podmiotu (zaznaczy ć właściwy  kwadrat):

 osoba f izyczna           osoba praw na          inny typ podmiotu    (np. nieposiadający osobowości prawnej)

9. Rodzaj podmiotu (zaznaczy ć właściwy  kwadrat):
7 

 w łaściciel nieruchomości           w spółwłaściciel nieruchomości          w ieczysty użytkownik nieruchomości 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w  zarządzie lub użytkowaniu

 inny podmiot w ładający nieruchomością (podać, jaki) …............................................................................

 osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2016r. poz. 250 ze zm.), dalej zwana Ustawą oraz ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. z 2017r. poz. 201  ze zm.), dalej zwana Ordynacją podatkową. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU (obowiązująca w okresie od dnia 01 
lipca 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r.)
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G. WYSOKOŚĆ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
     KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

Opłata należna dla selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych (opłata należna przy zaznaczeniu w sekcji F w 
poz. 39 kwadratu  „selektywny”, w poz. 41 wpisać iloczyn poz. 40 i stawki opłaty )

40. Ilość domków letniskowych lub
innych nieruchomości 11

 sztuk

Stawka opłaty za   
selektywne zbieranie 
odpadów : 

264,60  zł/rok 

41. 

…………..zł …...gr
Opłata należna dla nieselektywnego zbierania i 
odbierania  odpadów komunalnych (opłata należna przy 
zaznaczeniu w sekcji F w poz. 39 kwadratu  „nieselektywny”, w poz. 42 wpisać 
iloczyn poz. 40 i stawki opłaty ) 

Stawka opłaty za  
nieselektywne 
zbieranie odpadów : 

477,00  zł/rok 

42. 

…………..zł …...gr

I.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 
(wy pełnić w przy padku składania załączników)

Załacznik DO-A do deklaracji DO-4  12 
(w poz. 43 wpisuje się liczbę załączników)

43. 

sztuk 

Dokumenty wykazujące upoważnienie do podpisywania 
deklaracji 13 (w  poz. 44  wpisuje się liczbę załączników)

44. 

sztuk 

Inne załączniki 14 
(w poz. 46 wpisuje się liczbę załączników) 

45. Rodzaj załączników 46. 

sztuk 

J. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 15/ OSOBY 
  UPOWAŻNIONEJ DO PODPISANIA DEKLARACJI15 

47. Imię / Imiona 48. Nazwisko / Nazwiska 

49. Data wypełnienia deklaracji (dzień  -  miesiąc -  rok) 50. Czytelny podpis / podpisy 

K. ADNOTACJE 
Adnotacje przyjmującego deklarację: 

Data weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji  
   (dzień    -    miesiąc   -      rok) 

  ��-��-���� 

Podpis i pieczątka służbowa weryfikującego i zatwierdzającego deklarację 

E. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (Jeżeli zobowiązany ch jest więcej niż jeden,

deklarację należy  składać z odpowiednią ilością  Załączników DO-A) * doty czy  osoby  f izycznej  **doty czy podmiotu niebędącego osobą f izy czną 

 E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 10. Nazwisko * / Nazwa pełna ** 11. Pierwsze imię * / Skrót nazwy**

 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) * 8 13. Imię ojca * 8 14. Imię matki * 8 

 E.2. ADRES ZAMIESZKANIA */ADRES SIEDZIBY ** 
 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 

 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu

 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 

E.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE
24.  Adres poczty elektronicznej 25. Telefon kontaktowy 

E.4. UZUPEŁNIAJĄCE DANE DODATKOWE (pole nieobowiązkowe) 9 

26. Nazwisko * / Nazwa pełna ** 27. Pierwsze imię * / Skrót nazwy**

28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat 

31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu  34. Nr lokalu

35. Miejscowość 36. Kod Pocztowy 

37. Adres poczty elektronicznej 38. Telefon kontaktowy 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(zaznaczy ć jeden właściwy  kwadrat) 

39.  Oświadczenie 10  Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości wykazanej w sekcji C będą zbierane w sposób: 

 selektywny (należy  wy pełnić sekcję G deklaracji poz. 41)  nieselektywny (należy  wy pełnić sekcję G deklaracji poz. 42)
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Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. 2014r., poz. 1619 z późn. zm .)

Objaśnienia: 
1 

Numer PESEL wpisują właściciele będący  osobami f izy czny mi objęty mi rejestrem PESEL, nieprowadzący  działalności gospodarczej lub niebędący  zarejestrowany mi 
podatnikami podatku od towarów i usług. Osoby  nieposiadające PESEL muszą w sekcji E.1. wpisać w poz. 12 datę urodzenia, w poz. 13 imię ojca a w poz. 14 imię matki. 
Identy f ikator podatkowy  NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 

2  
Numer NIP należy  podać w przy padku pozostały ch podmiotów podlegający ch obowiązkowi ewidency jnemu, o który m mowa w art. 2 Ustawy  z dnia 13 października 1995r.

o zasadach ewidencji i identy f ikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012r. poz. 1314 z późn. zm.).

3  W przy padku zmiany  dany ch będący ch podstawą ustalenia należnej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalny mi, (np. zmiana ilości domków letniskowy ch,
przy stąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selekty wny ), właściciel nieruchomości jest obowiązany  złoży ć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany  (art. 6m ust. 2 Ustawy ).  

4 Zaznaczy ć w przy padku zmiany  dany ch niebędący ch podstawą ustalenia wy sokości opłaty  (np.w przy padku zmiany  dany ch osobowy ch, teleadresowy ch itp.).

5
 W przy padku zaprzestania powstawania odpadów komunalny ch na nieruchomości (np. na skutek zaprzestania wy korzy sty wania nieruchomości na cele rekreacy jno -

wy poczy nkowe na okres dłuższy  niż 1 rok kalendarzowy ) właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania 
opłaty , wpisując jednocześnie w sekcji B w poz. 4 przy czy nę złożenia deklaracji. W przy padku ponownego rozpoczęcia powstawania odpadów, jej właściciel jest obowiązany  
złoży ć nową deklarację w terminie 14 dni od daty  ponownego rozpoczęcia powstawania odpadów komunalny ch na nieruchomości. W przy padku zby cia nieruchomości, 
doty chczasowy  właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty  zmiany  właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty , wpisując 
jednocześnie w sekcji B w poz. 4 przy czy nę złożenia deklaracji. Nowy  właściciel nieruchomości ma obowiązek złoży ć deklarację w terminie 14 dni od daty  rozpoczęcia 
powstawania odpadów na nieruchomości komunalny ch, zaznaczając w sekcji B w poz. 3 pierwszy  kwadrat. 

6
  Właściciel nieruchomości może złoży ć deklarację kory gującą (art. 81 § 2 Ordy nacji podatkowej) w przy padku konieczności zmiany  uprzednio złożonej deklaracji wy nikającej 

z błędów rachunkowy ch lub oczy wisty ch pomy łek. Korekcie podlega każda ze złożony ch deklaracji, obejmujący ch okresy , za które wy sokość opłaty  wy maga skory gowania, 
przy  czy m korekty  należy  dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego doty czy  korekta. 

7
  Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie doty czy ć kilku podmiotów spośród wskazany ch w art. 2 ust.1 pkt 4 Ustawy  obowiązany  do ich wy konania jest

podmiot lub podmioty  f akty cznie władające nieruchomością. W takim przy padku podmioty , o który ch mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 Ustawy  mogą w drodze umowy  zawartej w 
f ormie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany  do wy konania obowiązków wy nikający ch z Ustawy  i załączy ć ją do deklaracji odnotowując ten f akt w sekcji I, poz. 45 i poz. 46. 

8
  Doty czy  osoby  nieposiadającej numeru PESEL (np. cudzoziemca), o czy m mowa w objaśnieniu nr 1.

9
  Wy pełnić w przy padku woli otrzy my wania korespondencji przez inny  podmiot niż wskazany  w sekcji E1., na inny  adres niż wskazany  w sekcji E.2. lub poprzez inny  adres

poczty  elektronicznej lub inny  nr telef onu niż wskazany  w sekcji E.3.  

10
 Wy bór sposobu zbierania odpadów powoduje konieczność wy liczenia opłaty  przy  zastosowania właściwej stawki opłaty  określonej w Uchwale Rady  Miasta Gdańska w 

sprawie ustalenia ry czałtowej stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalny mi dla nieruchomości, na który ch znajdują się domki letniskowe lub inny ch nieruchomości 
wy korzy sty wany ch na cele rekreacy jno-wy poczy nkowe, wy korzy sty wany ch jedy nie przez część roku.  

11 
Oznacza każdy  domek letniskowy  znajdujący  się na nieruchomości oraz każdą nieruchomość wy korzy sty waną na cele rekreacy jno-wy poczy nkowe.

12
 Załącznik nr DO-A do deklaracji składają współwłaściciele, o który ch mowa w pkt. 7 objaśnień, a którzy  nie zawarli umowy , o której mowa w pkt. 13 i 14 objaśnień.

13
 Dokumentem wy kazujący m upoważnienie do podpisy wania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 16 listopada 2006r.

o opłacie skarbowej - Dz. U. nr 225 poz. 1635), umowa najmu, umowa dzierżawy , umowa zlecenia zarządzania (administrowania) nieruchomością wspólną.

14 Np. umowa, o której mowa w art. 2 ust. 2a Ustawy  wskazująca podmiot obowiązany  do wy konania obowiązków wy nikający ch z Ustawy .

15 Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany  do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisania deklaracji, o której mowa w pkt. 13 objaśnień.
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