
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- NIERUCHOMOŚCI W GMINIE POCZESNA, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI  LITERAMI) 

Podstawa prawna:                         ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                           

                                                      w gminach.  

 Termin składania:                        W  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego  

                                                      mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  

                                                      oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  

                                                      nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia  

                                                      wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

 Składający:                                  Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

                                                      Gminy Poczesna 

 Miejsce składania:                       Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna  

 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

      WÓJT GMINY POCZESNA, ul. Wolności 2 ; 42-262 Poczesna 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

1.  Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

      pierwsza deklaracja obowiązująca od ………………………………………………. (miesiąc-rok)             

      zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji, od dnia …………………….. (miesiąc-rok) 

      korekta poprzedniej deklaracji 

 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 

2.    Właściciel        Współwłaściciel      Użytkownik wieczysty   

      Inny podmiot władający nieruchomością  

 

D.DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1 Osoba fizyczna 

3. Nazwisko                                          4. Imię/Imiona                                 5. Imię matki/ojca  ͯ

 

……………………………………      ………………………………….      …………………………………. 

6. Data urodzenia  ͯ                               7. Pesel                                              8. Telefon/ e-mail 

 

…………………………………….       ………………………………….    ………………………………… 

 ͯ- wypełnia osoba której Pesel nie został nadany 

 

D.2. Pozostałe podmioty  

 

9. Pełna nazwa 

 

………………………………………………………………………………………………………….......... 

10. NIP 

 

………………………………..    

11. REGON 

 

………………………………… 

12. Telefon/ e-mail 

 

……………………………………........ 

 

 

 



D.3. Adres zamieszkania/Adres siedziby 

 

13. Kraj                     14. Województwo                 15. Powiat 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

16. Gmina                 17. Ulica                                18. Nr domu                             19. Nr lokalu 

 

…………………….. …………………………….……………………………….. …………………………. 

20. Miejscowość        21. Kod pocztowy                 22. Poczta 

 

…………………….  …………………………………………………………………………………………. 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

23. Miejscowość                              24. Ulica                                                  25. Nr domu/lokalu             

 

……………………………….         ………………………………….            …………………………… 

 

26. Nr działki  ͯ

 

……………………………….             
ͯ- uzupełnić gdy brak jest administracyjnego numeru adresowego 

 

 

F. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  NIERUCHOMOŚĆ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

27.  .………………………………. 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

28. Oświadczam, iż bioodpady będę gromadzić w kompostowniku na terenie nieruchomości/działki,                         

a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby: 

       Tak  Nie   

 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Łączna liczba osób zamieszkujących posesję:  

Stawka opłaty za mieszkańca ͯ :  

Miesięczna wysokość opłaty  

(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość przez stawkę opłaty na mieszkańca) 

 

Kwota zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady ͯ ͯ : 

(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość przez kwotę zwolnienia określoną w uchwale) 

 

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej po odliczeniu zwolnienia z części 

opłaty wynosi: 

(od miesięcznej wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałej należy odjąć kwotę zwolnienia z części 

opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady) 

 

 

ͯ  - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona obowiązującą uchwałą Rady Gminy Poczesna 

ͯ ͯ - stawka zwolnienia określona obowiązującą uchwałą Rady Gminy Poczesna 



 

 

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Data 

 

 

 

 

 

 

 

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z 17 czerwca 1996 r.               

o postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.) 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana. 

4. Właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 

zdarzenia. 

5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w 

przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

6. Kto złoży niezgodną ze stanem rzeczywistym informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu 

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, będzie podlegał karze grzywny. W razie stwierdzenia, że właściciel 

nieruchomości: nie ma kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej prze niego osobie dokonania oględzin 

nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – Wójt w drodze decyzji, poinformuje              

o utracie prawa do zwolnienia. Utrata ta nastąpi od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono wystąpienie ww. 

przesłanek. 

7. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja         

o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, Wójt określa w drodze 

decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla 

nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy. 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców, stron i uczestników postępowania administracyjnego    

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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) –  RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1                  
z późn.zm./ informuję, iż: 
 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora   

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Poczesna                     

z siedzibą z siedzibą 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2  (dalej:  Administrator),    
e-mail: poczesna@poczesna.pl   
 

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych  

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/,                      

z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez : 

 adres e-mail:   iod@poczesna.pl   
 pisemnie pod adresem: Gmina Poczesna , ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna.   

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania                                 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

mailto:poczesna@poczesna.pl
mailto:iod@poczesna.pl


Cele przetwarzania                         

i podstawa prawna 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa w tym 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  z dnia 14 czerwca 1960 r.                        

– przetwarzanie jest niezbędne: 

 do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 
ust.1 lit.c RODO,  

 do wykonania zadanie realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi art.6 ust.1 
lit.e RODO, 

 ze względów związanych z ważnym interesem publicznym art.9 ust.2 lit.g 

RODO 

Odbiorcy danych 

 

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione stronom i uczestnikom postępowania 

lub organom właściwym do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, czy 

też podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie 

i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie 

usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Okres przechowywania  

danych  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do 

którego dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa,                      

a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r.                              

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   

Pani/Pana prawa związane z 

przetwarzaniem danych 

osobowych 

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 
danych. 

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                      
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

Informacja o zamiarze 

przekazywania danych 

osobowych do państwa 

trzeciego lub orgfanizacji 

międzynarodowej  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

Informacja                                     

o dowolności lub obowiązku 

podania danych  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y                   

do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem 

do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku 

bez rozpoznania. 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w tym 

o profilowaniu 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 

podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,                     

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

  
 

 


