
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

                       Załącznik do uchwały Nr ………………… 
                       Rady Gminy Nieborów  
                       z dnia ……………………………………………… 
 

DO- 1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

 1.Dzień-Mieciąc-Rok 

____-____-_______ 

 

Podstawa prawna:     Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.2010 t.j ) 

Składający:                Właściciel nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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

nastąpiła zmiana.  

A. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Nieborów 
Urząd Gminy Nieborów, Al. Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia formularza wynika z art. 6 m ustawy 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
              Nowa deklaracja                                              Korekta deklaracji - data zaistnienia zmiany (dzień-miesiąc-rok)-_____-_____-_______ 

 
 

C. PODMIOT ZOBOWIAZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
                            Właściciel nieruchomości                                  Współwłaściciel nieruchomości                           
 
                            Użytkownik wieczysty                                        Inny podmiot władający nieruchomością - ………………………………………………………..1  

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE  
    D.1. OSOBA FIZYCZNA (w przypadku współwłaścicieli nieruchomości należy także wypełnić załącznik do deklaracji) 

5. Nazwisko  6. Imię 

7. Kraj 8. Województwo 9.  Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

17.  Nr telefonu    18 . Adres e-mail2 

 

     D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 
19.  Nazwisko i  imię/ Nazwa pełna  20. Nazwa Skrócona 

21. Nr KRS/NIP 

22. Kraj 23. Województwo 24.  Powiat 

25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 

32. Nr telefonu 33. Adres e-mail2 

34. Osoby upoważnione do reprezentowania
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______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________podstawa umocowania____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
 

  PESEL/REGON 

           

 



      D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres  podany w części D.1 lub D.2. 
 

35. Kraj 36. Województwo 37.  Powiat 

38. Gmina 39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu 

42. Miejscowość 43. Kod pocztowy 44. Poczta 

45. Nr telefonu 46. Adres e-mail2 
 

       D.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której zamieszkują mieszkańcy 

47. Gmina 48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr lokalu 

51. Miejscowość 52. Kod pocztowy 53. Poczta 

 

E. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE  ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.4 
54. Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej w części D.4. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w 

nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

                  Tak                                                                             Nie 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
Stawka opłaty   określona w uchwale Rady Gminy Nieborów w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty  

55. 
 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.4.  56.  

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 55 należy pomnożyć  przez liczbę 
osób wskazaną w poz. 56) 

57. 
zł/miesiąc 

Kwota   częściowego zwolnienia  z miesięcznej opłaty z tytułu 
gromadzenia bioodpadów w kompostowniku   odpowiadająca punktom 
% opłaty z poz. 57  określonym uchwałą Rady Gminy Nieborów w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym (wypełniają podmioty, które zakreśliły w 
części E kwadrat Tak ) 

58.    
 
 
 
 
 
 
                     
                                         zł 

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu częściowego zwolnienia   (od 
kwoty z poz. 57 należy odjąć kwotę z poz. 58 ) 

59.                        
 
                                zł/miesiąc 

Opłata kwartalna stanowiąca sumę miesięcznej opłaty z poz. 57 lub z poz. 
59 z trzech miesięcy danego kwartału    
 

60. 
zł/kwartał 

 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

61. Imię 62. Nazwisko  

63.Data wypełnienia (dzień – miesiąc - rok) 
 

       _____-_____-______ 

64.Czytelny podpis  (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby 
upoważnionej) 

 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



I. 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn zm.). 

2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. 

3. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

4. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć  

do właściwego organu 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. 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.  

5. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wartości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku zobowiązania w 

związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia(art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.2010 t.j.)). 

6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Nieborów w drodze decyzji 

określi opłatę podwyższona, która wyniesie dwukrotność stawki podstawowej ustalonej przez Radę Gminy 

7. Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym przysługuje prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadkach określonych 

w art. 6k ust.4b Ustawy, organ stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a Ustawy. Utrata prawa do w/w 

zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej z przesłanek o których mowa w art. 6k ust.4b Ustawy. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała 

się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

 
J. OBJAŚNIENIA 
1. Forma władania. 
2. Fakultatywnie. 
3. Należy wpisać imię i nazwisko. Do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu (kserokopię poświadczoną za zgodność z 

oryginałem). 
4. Wypełniają  wyłącznie właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

K. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieborów reprezentowana przez Wójta, adres: Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów. 
2. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: 

iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Nieborów” lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym ewidencji deklaracji, określenia 

wysokości  i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.) - podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz przechowywane zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. 

firmy prawnicze, współpracujące i doradcze. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r.) 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.  
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

 

 



 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

1
 

 

 
1. Współwłaściciel nieruchomości:  

 
18. Nazwisko  19. Imię (imiona) 20. PESEL 

21. Kraj 22. Województwo 23.  Powiat 

24. Gmina 25. Ulica 26. Nr domu 27. Nr lokalu 

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 30. Poczta 

 

 

2. Współwłaściciel nieruchomości:  
 

1. Nazwisko  2. Imię (imiona) 3. PESEL 

4. Kraj 5. Województwo 6.  Powiat 

7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 

 

 

3. Współwłaściciel nieruchomości:  
 

1. Nazwisko  2. Imię (imiona) 3. PESEL 

4. Kraj 5. Województwo 6.  Powiat 

7. Gmina 8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 13. Poczta 

 

 
 

14. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
 

       _____-_____-______ 

15. Czytelny podpis  (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

1 Jeżeli liczba współwłaścicieli nieruchomości jest większa od 3 należy powielić załącznik w odpowiedniej ilości 


