
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2020 

Rady Gminy w Dąbrowicach z dnia  

29 stycznia 2020 roku 

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, z późn. zm.). 

Składający:                    Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia  

                                         13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Miejsce składania:        Urząd Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Dąbrowice 

ul. Nowy Rynek 17 

99-352 Dąbrowice  

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez 

postawienie znaku x) 

 

     Pierwsza deklaracja 

 

     Deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmian …………………..……..) 
                                                                                           (dzień-miesiąc-rok) 

 

     Korekta deklaracji  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie znaku x) 

 

 1. właściciel        2. współwłaściciel       3. użytkownik wieczysty 

 

 4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

 

 5. inny podmiot władający nieruchomością 

  

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą kratkę poprzez postawienie 

      znaku x). Składający: 

 

 osoba fizyczna                osoba prawna                  jednostka organizacyjna  

                                                                                               nieposiadająca 

                                                                                               osobowości prawnej                

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer NIP lub Regon (dotyczy osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 

 

 

…………………………………………………………… 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

 

               .…………………………………… 

 



 
Nr telefonu (podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe) 

  

 ……………………………………………... 

 
e-mail (podanie adresu e-mail nie 

               jest obowiązkowe) 

………………………………… 
 

Adres zamieszkania/adres siedziby 
Kraj: 

 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina:  

 

 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

 

Kod pocztowy: Poczta: 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
    (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację) 

Miejscowość: 

 

Nr domu: Nr lokalu: 

 

Nr działki: 

 ………………………………… 

(wypełnić w przypadku braku 

numeru porządkowego)  

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU 

W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  

Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
❑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 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 

 

Oświadczenia dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

Oświadczam, że odpady komunalne z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

 

❑ selektywny  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

wskazaną w części E 

1. 

 

 

Stawka opłaty (określona w uchwale Rady Gminy 

w Dąbrowicach w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty) 

 

2.                                             
 
                                                           zł/osobę 

Wysokość opłaty miesięcznej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(obliczona i uiszczona zostaje samodzielnie przez 

właściciela nieruchomości, tzw. opłata do zapłaty) 
(iloczyn poz. 1 i 2) 

3.  
 
                                                               zł/miesiąc 

Miesięczne zwolnienie w części z opłaty  

w związku z kompostowaniem bioodpadów 

 stanowiących odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym 
(kwota określona w uchwale Rady Gminy Dąbrowice 

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

 gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami 

 mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 w kompostowniku przydomowym 
 

4.  
 

 

 

                                                                             

                                   zł/miesiąc/nieruchomość 



Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu 

zwolnienia w części z opłaty w związku  

z kompostowaniem bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym (od kwoty z poz. 3 należy odjąć 

kwotę z poz.4) 

5. 
 

 

                                                             zł/miesiąc 

H. RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (określona  

w uchwale Rady Gminy Dąbrowice w sprawie wysokości opłaty) 

 
 

…………………………zł/rok 
  

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
……………………….........                           ………………………………………………………………….. 

       (miejscowość, data)                                  (czytelny podpis składającego deklarację/osoby                   

                                                                                                      reprezentującej) 

  

J. ADNOTACJE ORGANU: 

 

 

 

 

 

 
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 ze zm.). 

2.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości         

miesięcznie, z góry, do 25 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dąbrowice             

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

opublikowanej na stronie www.dabrowice.pl. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy Rynek 17,    

99-352 Dąbrowice, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

4.  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 w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowicach, ul. Nowy 

Rynek 17, 99-352 Dąbrowice nową deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. 

5. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie   

niezłożenia deklaracji bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy 

Dąbrowice 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. 

 

  

  

 

 



 

KLAUZULA RODO 

(przetwarzanie danych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Wójt Gminy Dąbrowice z siedzibą: 

ul. Nowy Rynek 17, 99-352 Dąbrowice. 

2.Wójt Gminy Dąbrowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Grzegorz Szajerka, e-mail: 

grzegorz.szajerka@gptogatus.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów 

    prawa. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

    (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

    (UE) 2016/679 z dnia 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 

    (RODO). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa, w sytuacji 

    kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku podmiotu 

    uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy  

    z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

    celów określonych w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

 

Przysługujące prawa:   

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także 

ograniczenia ich przetwarzania na zasadach określonych w przepisach RODO.     

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6m Ustawy z dnia  

13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
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