
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/207/2020 
              Rady Miejskiej w Sulejowie 

              z dnia 20 marca 2020 r. 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

PESEL/REGON 
           

(SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ) 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY 

Podstawa prawna: 
 

 
Składający: 
 
 
 
 
 
 
 
Miejsce składania:  
 
Termin składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010) 
 
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne  i osoby 
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością , 
na której  zamieszkują mieszkańcy. 
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, to obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty 
faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmiotu mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot 
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnie mieszkaniową. 
 
Urząd Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów 
 
1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2) W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
3) W terminie 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca. 

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 
      pierwsza deklaracja              ( data powstania obowiązku ………………………………………………………)                
      korekta deklaracji                 ( data powstania zmian ……………………………………..………………...……) 

deklaracja zmieniająca        ( data powstania/ustania obowiązku……………………………………………….) 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

                     Właściciel nieruchomości                                Współwłaściciel                                  Najemca, dzierżawca 
 
                     Użytkownik wieczysty                                     Zarządca nieruchomości                    Inny 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
     Osoba fizyczna                            Osoba prawna                         Jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię / Pełna nazwa 
 
 
 
 

 
Tel. e-mail: 

Adres zamieszkania /adres siedziby (adres do korespondencji)  

Kraj:  Województwo:  Powiat:  

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI – dla której składana jest deklaracja1 
 

Ulica: 
 
 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 

Miejscowość: 
 
 

Kod pocztowy: Poczta: 

                                                           
1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć deklarację oddzielnie  



E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZEBRANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY 

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

zebranymi w sposób 
selektywny 

Liczba osób 

Stawka opłaty ustalona w 
obowiązującej uchwale 

 
( zł/ osobę /miesiąc) 

 
Wysokość opłaty miesięcznej 

 
( kol. 1 x kol. 2) 

 
( zł/miesiąc) 

1 2 3 
  

zł. 
 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE 

 

            POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 
 

            NIE POSIADAM KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I  NIE KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY            
KOMUNALNE   

 
G. WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

( należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części F posiadania kompostownika) 
Wysokość zwolnienia z części 

opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi 
jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku 
przydomowym 

Liczba osób 
Kwota zwolnienia 

 
( zł/ osobę /miesiąc) 

 
Wysokość zwolnienia 

 
( kol. 1 x kol. 2) 

 
( zł/miesiąc) 

1 2 3 

   

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
( wysokość opłaty miesięcznej wskazana w części E należy pomniejszyć o 
wyliczoną wysokość zwolnienia wskazaną w części G) 

 
 

I.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

Data: (dzień – miesiąc – rok) Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska / pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 
POUCZENIE: 

 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy              
z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 

OBJAŚNIENIA: 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 4a ust. 1. 

2.  Zgodnie z art. 6i ust. 2 cytowanej ustawy w przypadku  gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez 
część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w 
której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

3. Zgodnie z art. 6m ust. 1, 2, 4 i 5 pkt 1, cytowanej ustawy 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 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji 
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ust. 2. Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 
miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

4. Zgodnie z art. 6ka ust. 1 cytowanej ustawy w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi określona zostanie w drodze decyzji wydanej przez organ zgodnie z uchwałą, o której mowa w 
art. 6k ust. 1. 

 



INFORMACJA: 

1. Administratorem danych wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na 
której zamieszkują mieszkańcy, jest Burmistrz Miasta Sulejowa z siedzibą przy ul. Koneckiej 42, w Sulejowie (kod pocztowy: 97-330). 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie jest Pani  Katarzyna Ziółkowska e-mail: 
inspektor@sulejow.pl 

2.   Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 
jest obowiązkiem właściciela nieruchomości i wynika z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 

3.   Zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkowym zadaniem gminy i wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza 
przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 

5.   Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. 

6.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7.  Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. 
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