
Załączniki nr 1 do deklaracji DO-W 

Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej na podstawie ilości zużytej 

wody dla gospodarstw domowych, w których opłata przekracza 7,8 % przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe 
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Pouczenie: 

Obowiązek złożenia Załącznika nr 1 do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi DO-W, dotyczy właściciela nieruchomości, na której  w co najmniej jednym 

gospodarstwie domowym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana na podstawie 

metody od ilości zużytej wody, przekroczyła 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. W tabeli należy uwzględnić jednie 

lokale, w których zamieszkują mieszkańcy i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ustalana na podstawie metody od ilości zużytej wody wynosi więcej niż 7,8% przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. 

 

Objaśnienia: 

1) Jeśli pod tym samym adresem prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe to każde z 

tych gospodarstw domowych należy uwzględnić w osobnym wierszu. 

2) Średniomiesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym wyliczamy w oparciu o zasadę 

określoną w § 2 ust. 4 uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz z tym, że zamiast 

wskazań wodomierza głównego należy przyjąć zużycie wody w gospodarstwie domowym. 

3) Maksymalną ilość wody do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynikająca z ograniczenia wysokości opłaty ustalanej na podstawie zużycia wody obliczamy jako 

iloraz 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę i stawki opłaty za 1 m
3
 

wody. 

4) Nadwyżkę wody, którą należy odliczyć w deklaracji uwzględniającą art. 6j ust. 3f ustawy 

o utrzymaniu czystości porządku w gminach w kol. 5 wyliczamy jako różnicę kwoty z kol. 3 i 4. 


