
                                                                                                        Załącznik nr 1  

                                    do Uchwały Nr ………… 

                                                                                                                                                                                                         Rady Gminy Piekoszów 

                                                                                                                                                                                                      z dnia …………………… 

 

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

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:            Art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

                                         (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).                                                                               

                                          
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. 
 

Miejsce składania:            Urząd Gminy w Piekoszowie 

 
Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Wójt Gminy Piekoszów 

 
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 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. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać dzień-miesiąc-rok) 
□    pierwsza deklaracja         – data powstania obowiązku opłaty                ………………………………….… 

□    nowa deklaracja               – data zaistnienia zmiany                                 ….……………………………………                                                                                                                                     

□    korekta deklaracji            – obowiązująca od daty                                    ………………………………….… 

□    wygaśnięcie obowiązku  – data wygaśnięcia obowiązku                          ..……….……………………….… 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

B.1 Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

Składający:  □ właściciel        □ współwłaściciel          □ użytkownik wieczysty        □ inny podmiot 

        □ najemca-dzierżawca               □ posiadacz samoistny                   □ administrator/zarządca 

B.2 Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji 

□ osoba fizyczna               □ osoba prawna                    □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej         

Nazwisko i imię lub Nazwa wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

 

 

 
NIP (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 

 

 

REGON (wspólnoty /spółdzielnie mieszkaniowe) 

 

 

 

Telefon kontaktowy                                                                    Adres poczty elektronicznej 

Adres zamieszkania 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy 

 

Poczta 



 

Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania)                                                                                                                                                                         
Kraj Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

 

Gmina 
 

Ulica Nr domu / nr działki Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

D. OŚWIADCZENIE O KOMPOSOWANIU BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU                          

(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości wskazanej                      

w części C niniejszej deklaracji będą kompostowane w kompostowniku przydomowym. Uzyskany w wyniku 

tego procesu kompost, wykorzystam na własne potrzeby. 

 

□ TAK                                           □ NIE 

E. OŚWIADCZENIE O LICZBIE MIESZKAŃCÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji jest:                      

zameldowanych ...................., zamieszkuje .................... . 
                             (liczba osób)                                             (liczba osób) 

F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

                                                                                                                                                

.................................  x ................................ = ................................. zł 

   (liczba osób zamieszkałych)                       (stawka opłaty)                                (wysokość opłaty) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ............................ zł 

(słownie: ...................................................................................................................................................) 

G. ZAŁĄCZNIKI  

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w nieruchomości, której dotyczy deklaracja (tylko w przypadku 

występowania różnicy między ilością osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie danej nieruchomości). 

H. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI/ 

UZASADNIENIE ZMIANY 

 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

          ................................................                             .................................................                                                 

                        (miejscowość i data)                                                                               (podpis)             



                                                                                                                                                                 
J. ADNOTACJE ORGANU 

  

 

POUCZENIE 

 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Piekoszów 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, bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, przesyłką pocztową lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

2) 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 komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

3) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.                       

4) W przypadku niewykonania w całości lub części zadeklarowanego zobowiązania, 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.). 

 
 

OBJAŚNIENIA 

 

Punkt A - pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „x”, w przypadku gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji                        

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć „x” - składana w związku 

ze zmianą danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; pole 

„korekta deklaracji” należy zaznaczyć „x” w przypadku błędu w złożonej uprzednio deklaracji (m.in. oczywista omyłka pisarska, 

błąd rachunkowy); pole „wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć „x” w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego                  

(np. sprzedaż nieruchomości). 

Punkt B.1 - "inny podmiot", oznacza korzystającego z nieruchomości, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania. 

Punkt E - "mieszkaniec"- należy rozumieć osobę fizyczną, mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu przyjętym 

w art. 2d rozporządzenia WE 763/2008.   

Punkt F - miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty. 

Punkt G - wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość podaną w punkcie F oraz obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na 

jednego mieszkańca. Liczba osób zamieszkałych nie oznacza liczby osób zameldowanych, należy wpisać liczbę osób faktycznie 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

 

Właściciel nieruchomości – w myśl Kodeksu cywilnego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, właściciel nieruchomości 

wyodrębnionej prawnie i fizycznie, zwłaszcza poprzez urządzenie księgi wieczystej;  

Współwłaściciel nieruchomości, w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego                         

i ustawy o księgach wieczystych i hipotece, gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej osobom prawnym lub 

fizycznym;  

 

W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją                            

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oryginale.                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 - dalej: „RODO” oraz art. 6n ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Piekoszów, reprezentowana przez Wójta Gminy Piekoszów, jako 

organ podatkowy, działający przy pomocy Urzędu Gminy w Piekoszowie, z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 

66a, 26-065 Piekoszów, tel. 41/300-44-00, gmina@piekoszow.pl – zwany dalej „Administratorem”. 

2) 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. 

3) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe dla realizacji celu naliczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, unormowanego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w zakresie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie przez okresy przechowywania, zgodnie z ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, aktami wykonawczymi do tej ustawy lub przez 

inne przepisy prawa, a w szczególności prawa podatkowego.  

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 Unię 

Europejską, 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; 

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 uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

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

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gmina@piekoszow.pl


Oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych na nieruchomości, której dotyczy deklaracja 

 

 

 

 

Ja,............................................................................................................................................................  

 

właściciel / współwłaściciel nieruchomości o adresie 

..............................................................................................................................................................., 

 

oświadczam,  że różnica w ilości osób zameldowanych a zamieszkujących spowodowana jest: 

 

................................................................................................................................................................ 

 

................................................................................................................................................................ 

 

.......................................................................................................................................................... ...... 

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................  

 

................................................................................................................................................................ 

(podać powód niezamieszkiwania osób zameldowanych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

.................................................................. 
                                                                                                    (podpis składającego oświadczenie i deklarację) 

 

 

 

 


