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dot.: obowiązku wypełnienie deklaracji opłaty za odpady DOGO-1  

 

 

Szanowny Panie Prezesie,  

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 z późn. zm.) w połączeniu z art 18-19 ustawa z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)  

 

 

ODMAWIAM 

 

wypełnienia deklaracji DOGO-1. 

Jednocześnie oświadczam, że w zamieszkiwanym przeze mnie lokalu (ul. ______ nr ___ lok. ___ w 

Opolu) przebywa _____ osób. Oświadczamy, że chcemy selektywnie zbierać odpady komunalne, w 

obowiązkowym zakresie zgodnie z par. 3 Regulaminu utrzymania czystości na terenie Miasta Opola.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art 6m pkt 1 ustawy o utrzymaniu porządku i 

czystości w gminie, deklaracja o wysokości opłaty za odpady musi zostać złożona nie przez wytwórcę 

odpadów komunalnych, ale przez właściciela nieruchomości w myśl tej ustawy. Przy czym w 

spółdzielniach mieszkaniowych lub "dużej" wspólnocie mieszkaniowej przez właścicieli 

nieruchomości rozumie się jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością  

 

Mimo wielu zmian wprowadzonych w związku z nowym systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie. Zakładam, iż spółdzielnie nie 

wznosiły swoich budynków na nieruchomościach, do których nie mają stosownego tytułu prawnego 

lub nimi nie władają.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961320622
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940850388
http://www.opole.pl/lavina/stored_files/download/22878


 

W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie 

umowy na odbieranie odpadów komunalnych, z którego to obowiązku spółdzielnie jako właściciele 

nieruchomości się wywiązywały i nie kwestionowały dotąd swojego statusu właściciela 

nieruchomości w rozumieniu ustawy. Dotychczasowy obowiązek posiadania umowy na pozbywanie 

się odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości, zawartej z podmiotem uprawnionym do 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, został zastąpiony obowiązkiem 

złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie zmienił się 

natomiast podmiot obowiązany do wypełnienia tego obowiązku.  

 

Interpretacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie obowiązku składania deklaracji za 

odpady w budynkach wielolokalowych - jasno odpowiada na pytanie, kto musi sam złożyć deklarację, 

a kiedy robi to zarząd, zarządca czy spółdzielnia  

 

W związku z powyższym stanem prawnym, nie mam możliwości prawnej do przejęcia od 

zarządcy/zarządu/spółdzielni obowiązku obowiązku wynikającego z art. 6m ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminie lub stać się płatnikiem opłaty za odpady.  Dodatkowo, zgodnie z art. 11 

ust 2  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897) każdy składający deklarację opłaty za 

odpady po raz pierwszy jest zobowiązany do dołączenia do deklaracji kopii aktualnej umowy na 

odbiór odpadów komunalnych. Ponieważ osobiście nie zawierałem umowy na odbiór odpadów z 

budynku wielolokalowego nie posiadam tej umowy.  

 

W niniejszym, podpisanym przeze mnie piśmie podałem ilość osób oraz zgłosiłem chęć selektywnej 

zbiórki odpadów. Są to wystarczające dane do wyliczenia i zadeklarowania w moim imieniu stawki 

opłaty za odpady komunalne z zamieszkałego przeze mnie lokalu.  

 

Zwracam jednocześnie uwagę, że zgodnie z art. 6q oraz 6qa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminie oraz przepisów ordynacji podatkowej niezłożenie deklaracji w terminie stanowi podstawę, 

żeby wszcząć postępowanie karne skarbowe. A na jego podstawie osobę uchylającą się od złożenia 

deklaracji można ukarać grzywną do 720 stawek dziennych, albo karą ograniczenia wolności, albo 

oboma karami równocześnie.  

 

Z poważaniem 

 

(czytelny podpis) 

 

Kopia pisma do wiadomości: 

Urząd Miasta Opola 
Prezydent Miasta Opola 
Rynek-Ratusz 
 
45-003 Opole 

http://ste-silesia.org/opole/odpady/interpretacjaMAC-wielolokalowe.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111520897

