
 

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXIX/83/2020 

Rady Gminy Nieporęt 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 
 

 

DEKLARACJA  DRUK -  DO 
 

NA KAŻDĄ NIERUCHOMOŚĆ NALEŻY  ZŁOŻYĆ/WYPEŁNIĆ ODRĘBNĄ DEKLARACJĘ.  

POLA   JASNE   WYPEŁNIA   WŁAŚCICIEL   NIERUCHOMOŚCI   –   CZYTELNIE,   DRUKOWANYMI   LITERAMI   

- PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI – 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą” 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (ilekroć w ustawie jest mowa o 

właścicielach nieruchomości rozumie się przez to 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 Ustawy) 

Termin składania: Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca.  

Nowa deklaracja -  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt 

Formy składania: Wypełniony formularz deklaracji należy złożyć: 

1) osobiście do kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt;  
2) listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Nieporęt Plac 

Wolności 1, 05-126 Nieporęt;  

3) w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP) pod adres www.epuap.gov.pl. 

A. ORGAN, DO KTÓREGO ADRESOWANA JEST DEKLARACJA 

1. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja 

    WÓJT GMINY NIEPORĘT, PL. WOLNOŚCI 1, 05-126 NIEPORĘT 

B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
     (obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika z art.  6m ust. 1 Ustawy)                                                                                                                                  

2.  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

          pierwsza deklaracja  (data zamieszkania ………….…....................................................................) 1) 

                                                                                                                                               (dzień/miesiąc/rok) 

          nowa deklaracja (data, w której zaistniała zmiana ….......................................................................) 2)  
                                                                                                                                                      (dzień/miesiąc/rok)   

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

3. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

          właściciel                  

          współwłaściciel 3)          

          użytkownik wieczysty 

          współużytkownik wieczysty 3)          

          zarządca nieruchomości 

          inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) ……………………………………………  

4. Określenie podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

          osoba fizyczna                                                   

          osoba prawna 

          jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

          inny podmiot (podać jaki) ………………………………………..………………………………. 

http://www.epuap.gov.pl/


D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

5. Pesel (osoby fizyczne) 4)  lub NIP/Regon (osoby prawne)                                                                                              

 

6. Nazwisko lub nazwa 5)                                                                                                                              

 

7. Imię 6)                                                        

8. Imię ojca 4)                                9. Imię matki 4)                           10. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 4) 

                                                                              

11. Numer telefonu 7)                                                        

 

12. Adres e-mail 7)                                                                

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

ORAZ NUMER DZIAŁKI  

13. Ulica                                                                                                                                                                     

 

 

14. Numer domu                                                                                                       15. Numer lokalu                         

16. Miejscowość                                                     

 

17. Kod pocztowy                                                                                18. Poczta                                                                                

 

 

19. Nieruchomość stanowi działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr ........................ 

 

20. Działka z obrębu ................................. 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI  
(wypełnia się jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części E) 

21. Kraj                                                         

 

 

22. Województwo                                                     23. Powiat                                                               

24. Gmina                                                      

 

25. Ulica                                                               26. Nr domu           27. Nr lokalu         

28. Miejscowość                                  

 

29. Kod pocztowy                                    30. Poczta                                                             

G. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Nieporęt  w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki tej opłaty i o zwolnieniu w części z opłaty 

właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady  

31.                                      zł/osobę 

Liczba wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części E. 
32.                                                

 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez 

liczbę osób wskazaną w poz. 32) 
33.                                   zł/miesiąc 

H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH  BIOODPADY  

Obniżenie opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) złożyli oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

2) kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Oświadczenie: 

 w nieruchomości znajduje się kompostownik przydomowy i kompostowane są w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 



Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Nieporęt w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty i  o zwolnieniu w części z opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady 

Kwota przysługującego zwolnienia na jedną osobę miesięcznie 

określona w uchwale Rady Gminy Nieporęt w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty i  o zwolnieniu w części z opłaty właścicieli 

nieruchomości kompostujących bioodpady  

34.                                     zł/osobę 

Liczba wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części E. 
35.                                                     

 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć 

przez liczbę osób wskazanych w poz. 35) 
36.                                  zł/miesiąc 

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia 

(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 33 należy pomniejszyć o 

wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz. 36) 

37.                                   zł/miesiąc 

I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH: 

 

 pełnomocnictwo szczególne w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez  

    pełnomocnika 8)  (jeżeli deklarację składa pełnomocnik właściciela lub współwłaścicieli)  

 

 druk DO - W stanowiący załącznik do deklaracji - Informacje o współwłaścicielach nieruchomości 

                          ( jeżeli  deklarację składają współwłaściciele ) 

 

 inny (podać jaki) …………………………………….……………………………………………..… 

 

J. OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOSCI/OSOBY 

REPREZENTUJACEJ  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOSCI (w przypadku gdy deklarację 

składają współwłaściciele nieruchomości - dane, data i podpis/y pozostałych współwłaścicieli 

nieruchomości należy zawrzeć w załączniku do deklaracji DRUK DO-W) 

38. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

                                                                          

 

39. …............................................ 
 (data wypełnienia) 

 

                                                                                                                                               

 

40. …........................................................................................................... 
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska 

składającego deklarację) 

POUCZENIE: 

1. W przypadku braku wpłaty kwoty opłaty z poz. 33 lub 37  w określonych ustawowo terminach  albo wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU 

WYKONAWCZEGO - zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 

poz. 2010) oraz art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 poz. 

1438 z późn. zm). 

2. Zgodnie z art. 6o Ustawy, w przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Nieporęt określi w drodze decyzji wysokość opłaty, 

biorąc pod uwagę szacunki w tym średnią ilość odpadów powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.  

3. Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy – kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. 

4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej 

nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.  

5. Opłatę należy wyliczyć z uwzględnieniem stawki opłaty określonej uchwałą Rady Gminy Nieporęt w sprawie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i o zwolnieniu w części  z opłaty właścicieli 

nieruchomości kompostujących bioodpady.  

6. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 Ustawy - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

7. Zgodnie z art. 6 m ust. 2a Ustawy – w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wójt (...) zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako 

iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany 

do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w 



zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

8. Zgodnie z art. 6 m ust. 4 Ustawy- właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z 

tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. 

9. Zgodnie z art. 6m ust. 5 pkt 1 Ustawy – przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nowa deklarację 

zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią 

mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

K. ADNOTACJE ORGANU, DO KTÓREGO ADRESOWANA JEST DEKLARACJA 

41. Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 

42. Data i podpis przyjmującego deklarację 

 

 

 

L. OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 

1) W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji (datę zamieszkania w 

danej nieruchomości). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika 

będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zaprzestania 

zamieszkiwania mieszkańców w danej nieruchomości (na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel 

nieruchomości powinien złożyć nową deklarację w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując w części G, 

poz. 32 wartość „0”. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres 

wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest 

możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

3) W przypadku gdy deklarację składają współwłaściciele do deklaracji należy dołączyć DRUK DO - W, stanowiący załącznik do 

deklaracji. 

4) W przypadku osób fizycznych, które wypełniły pole - PESEL (poz. nr 5 wzoru deklaracji) - wypełnienie poz. nr  8 - 10 wzoru 

deklaracji  jest dobrowolne.   

5) W tym przypadku należy wpisać dane osoby wypełniającej deklarację lub wpisać dane podmiotu, jednostki organizacyjnej 

nieposiadająca osobowości prawnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. 

6) Dotyczy osób fizycznych. 

7) Wypełnienie poz. 11 i 12 wzoru deklaracji jest dobrowolne. 

8) W przypadku, gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka 

organizacyjna, inne osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne (z którego jednoznacznie wynika umocowanie do 

dokonania takiej czynności) udzielone przez osobę zobowiązaną lub uwierzytelnioną kopię tego pełnomocnictwa. W przypadku 

złożenia niepoświadczonej kopii pełnomocnictwa należy okazać do wglądu jego oryginał. Do ww. pełnomocnictwa należy dołączyć 

dowód uiszczenia opłaty skarbowej 17,00 zł. 

Ł. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY 

NIEPORĘT 

W związku z realizacją wymogów art. 13 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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej "RODO"), pragniemy 

poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nieporęt.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Plac 

Wolności 1, 05-126 Nieporęt (dalej Administrator). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, wysyłając mail-a na adres: iod@nieporet.pl lub wysyłając korespondencję na adres Urzędu Gminy Nieporęt. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c i e RODO w celu realizacji wzajemnych 

umów, realizacji obowiązujących przepisów prawa, w ramach realizowanych zadań w interesie publicznym, w ramach 

sprawowania władzy publicznej, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, oraz za 

Pani/Pana zgodą w jednym lub większej liczbie określonych celów. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie 

w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu uprawnienia określone w RODO 

w zakresie właściwym dla konkretnego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nieporęt Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych. 

mailto:iod@nieporet.pl


7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa, zawarta między Stronami umowa, realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne w sytuacjach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a udzielona 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym momencie. 

9. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Nieporęt dostępna jest na tablicy informacyjnej  

w Urzędzie Gminy Nieporęt oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt - https://www.nieporet.pl/ - w zakładce 

„Ochrona Danych Osobowych” – vide: Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nieporęt. 
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A.4.                 OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY      

                                REPREZENTUJĄCEJ  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

29. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

                                                    

30. ........................................... 
              (data wypełnienia) 

 

                                                                                                                

31. .......................................................................................................... 
                                                  (czytelny podpis) 

DRUK DO-W INFORMACJE O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH 

NIERUCHOMOŚCI 
(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności) 

Załącznik do  

Deklaracja DRUK DO5) 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1) 

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 2) 

1. Pesel (osoby fizyczne) lub NIP  /Regon  (osoby prawne)                                                                             

 

2. Nazwisko lub nazwa                                                                                    

 

3. Imię 3)                                                 

 

4. Imię ojca 3,4)                              

 

5. Imię matki 3,4)                               
 

6. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 3,4) 

                                                                           

7. Numer telefonu                                                         8. Adres e-mail                                                                    

A.2. ADRES ZAMIESZKIWANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA  

9. Kraj                                                    

 

10. Województwo                                     11. Powiat                                            

12. Gmina                                           

 

13. Ulica                                                   14. Nr domu            15. Nr lokalu         

16. Miejscowość                                 17. Kod pocztowy                                   18. Poczta                                              

A.3. ADRES DO KORESPONDENCJI WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości 

podany w części A.2.) 

19. Kraj                                              

 

20. Województwo                                    21. Powiat                                              

22. Gmina                                           

 

23. Ulica                                                   24. Nr domu               25. Nr lokalu              

26. Miejscowość                                              

 

27. Kod pocztowy                                               28. Poczta                                                         

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 2) 

32. Pesel (osoby fizyczne) lub NIP  /Regon  (osoby prawne)                                                                                            

 

33. Nazwisko lub nazwa                                                                                  

 

34. Imię 3)                                                

 

35. Imię ojca 3,4)                             

 

36. Imię matki 3,4)                           
 

37. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 3,4) 

                                                                               

38. Numer telefonu                                                              39. Adres e-mail                                                                     

B.2. ADRES ZAMIESZKIWANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA  

40. Kraj                                             

 

41. Województwo                                      42. Powiat                                                

43. Gmina                                         

 

44. Ulica                                                   45. Nr domu              46. Nr lokalu                   

47. Miejscowość                                     48. Kod pocztowy                                        49. Poczta                                                      



B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości 

podany w części B.2) 

50. Kraj                                                 

 

51. Województwo                                         52. Powiat                                                 

53. Gmina                                            54. Ulica                                                       55. Nr domu              56. Nr lokalu              

57. Miejscowość                                      

 

58. Kod pocztowy                                    59. Poczta                                               

B.4.                 OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY      

                                REPREZENTUJĄCEJ  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

60. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

                                                       

 

61. ........................................... 
           (data wypełnienia) 

 

 

                                                                                                                  

 

62. .......................................................................................................... 
                                                (czytelny podpis) 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  2) 

63. Pesel (osoby fizyczne) lub NIP  /Regon  (osoby prawne)                                                                                       

 

64. Nazwisko lub nazwa                                                                                      

 

65. Imię 3)                                                     

 

66. Imię ojca 3,4)                              

 

67. Imię matki 3,4)                               68. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 3,4) 

                                                                              

69. Numer telefonu                                                              70. Adres e-mail                                                                    

C.2. ADRES ZAMIESZKIWANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA  

71. Kraj                                               

 

72. Województwo                                    73. Powiat                                              

74. Gmina                                              

 

75. Ulica                                                          76. Nr domu           77. Nr lokalu           

78. Miejscowość                                   79. Kod pocztowy                                        80. Poczta                                                

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości 

podany w części C.2) 

81. Kraj                                            

 

82. Województwo                                  83. Powiat                                                

84. Gmina                                              

 

85. Ulica                                                          86. Nr domu             87. Nr lokalu           

88. Miejscowość                                

 

89. Kod pocztowy                                   90. Poczta                                                 

C.4.                 OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  WSPÓŁWŁAŚCICIELA / OSOBY      

                                REPREZENTUJĄCEJ  WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

91. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 

                                                    

 

92. ........................................... 
           (data wypełnienia) 

 

 

                                                                                                                        

 

93. …........................................................................................................... 
                                                  (czytelny podpis) 



 

D. OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DRUKU DO-W 

1. W przypadku reprezentowania współwłaściciela nieruchomości przez pełnomocnika dołączyć należy pełnomocnictwo 

szczególne (z którego jednoznacznie wynika umocowanie do dokonania takiej czynności) wraz z dowodem uiszczenia opłaty 

skarbowej. 

2. Pola - „dane identyfikacyjne współwłaściciela nieruchomości” należy wypełnić w takiej ilości ilu jest współwłaścicieli. 

3. Dotyczy osób fizycznych. 

4. W przypadku wypełnienia pola PESEL wypełnienie pól 4 - 6, 35 – 37, 66-68 jest dobrowolne.  

5. Jeżeli współwłaścicieli jest więcej niż trzech, do deklaracji należy dołączyć wypełniony dodatkowy DRUK/DRUKI                

DO-W. 


