
 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 

prawna:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j Dz.U. z 2019r. poz. 2010 z póżn.zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością - położonych na terenie 

gminy Pierzchnica 

Termin 

składania:  

 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

-w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 

powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

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

- zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w związku  ze śmiercią 

mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica 

Organ właściwy: Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja  
 

…………………………………………. 

(data powstania obowiązku) 

□ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 
 

…………………..………………….. 

(data powstania obowiązku) 

□ korekta deklaracji         
 

………………………………………. 

(okres którego dotyczy korekta)         

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Nazwisko i Imię PESEL 

         ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι___ι 

Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ właściciel  □ współwłaściciel  □ użytkownik  □ Inna  forma władania (jaka?) ............................ 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 

C. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 



E. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w pkt D bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

   □ są kompostowane w przydomowym kompostowniku                 □ nie są kompostowane 
                                                                                                                                         

F. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w pkt D zamieszkuje ……................... osób (a/y).  
                                                                                                                                                                             (należy podać liczbę osób)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty miesięcznej: 

                                                         ………….………    X   …….……………….    =    …………………. zł  
                                                                             (stawka opłaty miesięcznej)          (liczba osób zamieszkałych)                 (wysokość opłaty ) 

H. INFORMACJA O SPOSOBIE  PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT D 

DO INSTALACJI ODPROWADZAJĄCEJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ kanalizacja sieciowa     □ przydomowa oczyszczalnia ścieków    □ zbiornik bezodpływowy    

I. UWAGI SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ 

DEKLARACJI / KOREKTY DEKLARACJI / UZASADNIENIE ZMIANY  

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 

 

 

…....................................................                                                                    …………..…........................................... 
              (miejscowość i data)                                                                                  (czytelny podpis składającego deklarację) 

K. ADNOTACJE ORGANU 

Uwagi organu 

Data  Podpis przyjmującego deklarację 

 

POUCZENIE 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019r. 

poz.1438 z późn.zm.). 



 

 

 

Objaśnienia: 

1) Jasne pola deklaracji w częściach od A do J wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić 

komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami.   

2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest 

numer PESEL. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 

4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania 

właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

5) Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Nową deklarację zmniejszającą wysokość 

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

można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

6) Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji.  

Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji lub w razie niezłożenia deklaracji, organ określi, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane. 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), 

informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy danych osobowych 

jest Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, adres: ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, adres  

e-mail: urzad@pierzchnica.pl 

Inspektor ochrony danych: 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy: 

Tel: 602779754, e-mail; abcrodo@op.pl i rubinek1010@wp.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Dane osobowe zbierane i przetwarzane w celu możliwości wykonywania przez Urząd  Miasta i Gminy 

Pierzchnica ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. oraz w innych aktach prawa powszechnie obowiązującego do których 

stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:urzad.gminy@pierzchnica.pl
mailto:abcrodo@op.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts


 

Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający  

z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt 

dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem  

a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów 

kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

Prawo do dostępu danych osobowych: 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody  na przetwarzanie 

ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych: 
Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa. 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie 

jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym 

fakcie poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

 

 

 



Załącznik do deklaracji o wysokości  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 
 

 

Nazwisko i Imię ………………………………………. 

Adres nieruchomości wskazanej w pkt D deklaracji: …………………………………………………….. 

 

WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ W DEKLARACJI (PKT D) 
 

 

 

 
……..……………………………………………. 

data i czytelny podpis składającego deklarację 

L.p. Imię i nazwisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Dane osobowe zawarte w wykazie i oświadczeniu będą wykorzystywane  wyłącznie w celach związanych z prawidłowym naliczaniem 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 


