
 
 
 
 
 
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Data wpływu deklaracji 

 

                 ……… : ……….. : ………. 

 
 
 

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

                                          w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. 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. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

BURMISTRZ NOWEGO 

B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

URZĄD GMINY NOWE 

PLAC ŚW. ROCHA 5 

86-170 NOWE 

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

     □    pierwsza deklaracja                                    (data zamieszkania       ……………………………..…) 

 (dzień – miesiąc – rok) 

 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      (data zaistnienia zmian ……………………………..…) 

                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 

     □    korekta deklaracji                                       (data zaistnienia zmian ……………………………..…) 

                                                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 

D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

      

       □  właściciel nieruchomości          □  współwłaściciel             □  użytkownik wieczysty   

 

       □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

       □  inny podmiot władający nieruchomością 

 

E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
E.1. OSOBA FIZYCZNA 

Nazwisko 

 

Imię/Imiona 

Numer PESEL 

 

Numer telefonu Adres e-mail 

E.2. POZOSTAŁE PODMIOTY 

Pełna nazwa 

                                                                                          

 

Numer KRS 

NIP 

 

REGON Numer telefonu Adres e-mail 

Osoby upoważnione do reprezentowania 

 



E.3. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

E.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w części E.3.) 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 

 

Kod pocztowy  Poczta 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO: 

 
      □     Posiadam kompostownik i   kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 

      □     Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

 

 

 

H. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

H.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 

H.2. Jednostkowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

H.3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn H.1. i H.2.)  

H.4. Jednostkowa stawka zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego  

H.5. Kwota zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego (iloczyn H.1. i H.4.)  

H.6. Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( H.3. – H.5.)  

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

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

 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

 

 

 

 

 

K. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” informuję, 

że: 

Administratorem Państwa danych jest Gmina Nowe reprezentowana przez Burmistrza Nowego,  Plac św. Rocha 5, 86-

170 Nowe, tel.: 52 333 72 10. 

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub 



pisemnie na adres Administratora.  

2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 

komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji 

praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.). 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych ( 10 lat licząc od 1 stycznia 

następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy). 

4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych (RODO). 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (tj. obsługa informatyczna oprogramowania ewidencyjnego, podmiot, wyłoniony w drodze 

przetargu do realizacji odbioru i zagospodarowania odpadów) , a także podmiotom lub organom uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. 

 
 

 

 

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, z późn. zm.). 

 

2. Zgodnie z artykułem 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010, z późn. zm.), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Nowego deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca. 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

3. Zgodnie z art. 6o ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Burmistrz Nowego określi w 

drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

4. Opłatę wskazaną w części H.6. należy wpłacać w punkcie kasowym Urzędu Gminy Nowe lub przelewem na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy Nowe, Bank Spółdzielczy Nr 26 8173 0005 2001 0000 0303 0034 w terminach do 10 dnia 

następnego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.  

 

 

 

 


