
 
 
 
 
 
 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 
 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010) 
Składający:           Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 Miejsce składania: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98

 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

     Wójt Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku „X”      

         PIERWSZA DEKLARACJA                                    ZMIANA DANYCH 

 UWAGI (np. data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub data powstania 
zmiany oraz jej uzasadnienie) 

 
 
 
 
 

 C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć właściwe poprzez postawienie znaku „X” 

OSOBA FIZYCZNA 

OSOBA PRAWNA 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 NAZWISKO I IMIĘ  / PEŁNA NAZWA*: 
 
 

 IDENTYFIKATOR PODATKOWY1):   PESEL                                             / NIP 
 

 D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY* 
 Kraj:  Województwo:  Powiat: 
Gmina: Ulica:  Nr domu:  Nr lokalu:  
Miejscowość:  
 

Kod pocztowy:  Poczta:  

Nr telefonu: Adres e-mail:  

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI  
 Miejscowość:  
Ulica: 
 Nr budynku: 

 

 
 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XII/85/2019

Rady Gminy Czyże

z dnia 23 grudnia 2019 r.



 F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ – zaznaczyć właściwe  poprzez postawienie znaku „X” 
         WŁASNOŚĆ                                                                                  WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

         UŻYTKOWANIE WIECZYSTE                                                    ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE 

          POSIADANIE2) ………………………… 

 

G. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i będę w nim kompostował powstające w gospodarstwie 
domowym bioodpady stanowiące odpady komunalne: 
 
                             □  TAK                                                         □  NIE 

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
    KOMUNALNYMI 

Iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty: 
 

LICZBA  MIESZKAŃCÓW 
ZAMIESZKUJĄCYCH 

DANĄ NIERUCHOMOŚĆ 

STAWKA 
OPŁATY 

ILOCZYN LICZBY MIESZKAŃCÓW 
ZAMIESZKUJĄCYCH DANĄ 

NIERUCHOMOŚĆ I STAWKI OPŁATY 

1 2 1x2=3 

   

   
 
 
 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………….…..zł 
 
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………... 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ * 
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem 
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 
 
                                  

…………………………                                                                               ………..……………………………….. 
      /miejscowość, data/                                                                                                                                    /czytelny podpis/ 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 
1. Identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku właścicieli będących osobami fizycznymi 
objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 
podatnikami podatku od towarów i usług; NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających 
obowiązkowi ewidencyjnemu 

  
  

 



2. Podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez 
tytułu prawnego) 
* niepotrzebne skreślić 
Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 ze zm.). 

2. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gmina Czyże o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Czyże w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

4. W przypadku gdy powstające na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi bioodpady, będą wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie 
poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, wówczas stawka opłaty ulega 
obniżeniu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Czyże w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości. 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Na podstawie 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 (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Czyże, dane kontaktowe: 17-207 Czyże 98.
Kontakt z inspektorem ochronnym danych możliwy jest poprzez e-mail iod@ugczyze.pl. 
Dane te znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych 
na terenie Gminy, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami 
Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten 
może ulec wydłużeniu. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji 
papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: 
- spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy: dane podmiotu znajdują się ma stronie BIP Urzędu Gminy. 

5. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z 
RODO oraz ustaw odrębnych. 

6. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-091 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6m 
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

8. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE, nie będą również profilowane ani 
automatycznie przetwarzane. 
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