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1. Nr w ewidencji UG Dzierzkowice Załącznik Nr 1 

do uchwały nr XXV/177/2021 

Rady Gminy Dzierzkowice 
z dnia 30 grudnia 2021r. 
Załącznik Nr 1 

do uchwały nr XXIV/169/2021 
Rady Gminy Dzierzkowice 

z dnia 5 listopada 2021r. 

   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także innych podmiotów władających nieruchomością;  

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo w przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce składania: Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 

 1. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
 

WÓJT GMINY DZIERZKOWICE, Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć X właściwy kwadrat): 

❑1. Pierwsza deklaracja obowiązuje od (mc-rok): ____-______      ❑ 2. Deklaracja zmieniającja obowiązuje od (mc-rok): ____-_____ 

❑ 3. Wygasnięcie obowiązku obowiązuje od (mc-rok): ____-______ 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. Właściciel nieruchomości, ❑ 2. Współwłaściciel nieruchomości, 

❑ 3. Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca, dzierżawca, najemca,  

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

  4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć X właściwy kwadrat): 

❑1. osoba fizyczna  ❑ 2. osoba prawna  ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 5. Nazwisko / Nazwa 
 

 6. Pierwsze imię, (drugie imię)  

 7. Nr telefonu 8. Numer PESEL 

 

D.1 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat  

 12. Gmina 13. Miejscowość 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

E. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  
 

18. Oswiadczam, że na terenie nieruchomości kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i  
    korzystam ze zwolnienia z opłaty na każdą osobe zamieszkującą na nieruchomości. 

                                      ❑Tak                           ❑Nie 
 

F. SAMODZIELNIE OBLICZONA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 
(opłatę oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości – zgodnie z treścią uchwały Nr XIX/134/2021 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 
9 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

19. Deklaruję, że na terenie nieruchomości zamieszkałej (z kompostownikiem),  
      określonej w części  D.1. deklaracji  zamieszkuje    -                                                                                                             …………………………. 
                                                                                                                                                                                                  (podać liczbę mieszkańców) 
20. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
  
        .....................................   x   .............................. =     ................................................................................. 
      (liczba mieszkańców)              (stawka opłaty)                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 
21. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ......................................................zł 

  



POLA JASNE WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL. DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 
 

D-O 2/2 
 

22. Deklaruję, że na terenie nieruchomości zamieszkałej (bez kompostownika),  

      określonej w części  D.1. deklaracji  zamieszkuje    -                                                                                                       …………………………. 

                                                                                                         (podać liczbę mieszkańców) 

23. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

.....................................   x   .............................. =     ................................................................................. 
      (liczba mieszkańców)             (stawka opłaty)                        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 
24. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ......................................................zł 
 

 

 

G. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY - należy wpisać odpowiednio:  
(z kompostownikiem) opłatę z poz. 21  
(bez kompostownika) opłatę z poz. 24 

  

25. 

……………………… zł 

 

 

 

 

 

 

 

…………………

……………… 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 1) 

 
 26. Wyjaśnienia składającego deklarację (liczba i nazwy załączników)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 27. Data wypełnienia deklaracji 

(dzień - miesiąc - rok) 
 
 

 

28. Czytelny podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej 
nieruchomością/ osoby reprezentującej 
 

 
1)  - załącznikiem do deklaracji może być np.: pełnomocnictwo, umowa najmu, umowa dzierżawy, oświadczenie, akt zgonu, 

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 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.). 
2. Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) 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. 

Objaśnienia: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.  
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  
3. Opłatę z pozycji G należy wpłacać w odstępach kwartalnych w terminach: do 31 stycznia, do 30 kwietnia, do 31 lipca i do 31 października przelewem 

na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Dzierzkowice ustalony dla dokonywania tej płatności (69 8717 1019 2004 4000 0039 0057).  
4. W części F w oświadczeniu dotyczącym liczby osób zmieszkujących daną nieruchomość należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną 

nieruchomośc a nie liczbę osób zmeldowanych.  
5. Stawki przyjęte uchwałą Nr XIX/134/2021 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 09.03.2021r, wynoszą: 

1) Stawka od osoby (nieruchomość zamieszkała bez kompostownika) – 23,00zł, 
2) Stawka od osoby (nieruchomość zamieszkała z kompostownikiem) – 18,00zł, 
3) Stawka od osoby – (nieruchomość zamiszakała bez segregacji odpadów) – 46,00zł, 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
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. U.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Dzierzkowice z siedzibą: Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice tel.: 81 882 10 06. 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzaniadanych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3) 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 2021 
poz. 888 ze zm.), a także ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 
ze zm.).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący UE, Norwegię, Liechtenstein  

i Islandię). 
7) 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); 
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,  

o którym mowa w punkcie 3. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym odbierającym odpady na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
                                                                    

 Zapoznałam/em się   ……………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                (data i czytelny podpis) 

mailto:inspektor@cbi24.pl

