
                                                                   Załącznik nr 1 

                                                  do Uchwały Nr XVIII/125/2020 

RADY GMINY NIEGOWA 

z dnia 14 maja 2020 r. ze zm. 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

dalej ucip  (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający Właściciel  nieruchomości  w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy ucip 

Termin składania - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  

-  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości 

Miejsce składania Urząd Gminy Niegowa,     ul. Sobieskiego 1,      42-320 Niegowa 

Organ właściwy  WÓJT GMINY NIEGOWA 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

 Pierwsza deklaracja1  - data zamieszkania         …………………………………………………….  

 Zmiana/ Korekta deklaracji2 - data zmiany       …..………………………………………………… 

 Wygaśnięcie obowiązku                                     ..…………………………………………………… 

Uzasadnienie konieczności złożenia zmiany/korekty/wygaśnięcia deklaracji: ………………………. 

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

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

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

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  WŁAŚCICIEL,  WSPÓŁWŁAŚCICIEL                      NAJEMCA, DZIERŻAWCA, LOKATOR                                            

  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY                                    INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ  

 

B2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Imię i Nazwisko       

                                                            

PESEL                       Telefon kontaktowy                         

B3. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj      Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość  Ulica Numer domu Numer lokalu 

 
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Numer domu Numer lokalu 



 

 

 
D. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

D1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  w części C  niniejszej 

deklaracji zamieszkuje osób:  

 

 

D2. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy na terenie nieruchomości 

wskazanej w części C niniejszej deklaracji. Bioodpady będą gromadzone                    

w przydomowym kompostowniku spełniającym wymagania określone w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Niegowa, (proszę  zaznaczyć 

właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

 TAK 

 

  NIE 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zagospodarowania  bioodpadów     

w przydomowym  kompostowniku 

 

a...................................................... x ............................................ = ........................................................ zł. 
(liczba mieszkańców do 5 osób)    (stawka opłaty)                      (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

b....................................................... x ............................................ = ........................................................ zł. 
(liczba mieszkańców powyżej 5 osób)           (stawka opłaty)                       (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

E2. Miesięczna kwota opłaty3 

(pk. a + pkt. b z części E niniejszej deklaracji) 

 

E3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku  nie posiadania kompostownika 

 

a.............................................. x ...................................................... = ........................................................ zł. 
(liczba mieszkańców do 5 osób)    (stawka opłaty)                      (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

b.............................................. x ...................................................... = ........................................................ zł. 
(liczba mieszkańców powyżej 5 osób)           (stawka opłaty)                       (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

E4. Miesięczna kwota opłaty3 

(pk. a + pkt. b z części E niniejszej deklaracji) 

 

F. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych                                                                       

w związku z realizacją usług zagospodarowania odpadów komunalnych. 
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niegowa z siedzibą:  ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA   tel. +48 34 315 10 20 , 

mail.: urzad@niegowa.pl  
• Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: bwrobel@niegowa.pl lub na adres administratora danych 

podany wyżej. 

• Dane osobowe przetwarzane są w celu :  
o w celu wykonania ciążących na Gminie obowiązków prawnych, 

w szczególności w zakresie przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z 
późn. zm.), (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO),  

o w celu weryfikacji zawartych danych w deklaracji,  podstawa : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 

1598), (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  
o archiwalnym , podstawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.), .), (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c  

RODO),  

• Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów i jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6m ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak złożonej deklaracji i nieobjęcie systemem gospodarki odpadami komunalnymi.  

• Pozyskane dane Gmina będzie przetwarzać przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym 
przepisy prawa nakazują przechowywać dane (JRWA) 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą profilowane. 
• Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie  i w granicach przepisów prawa. Dane osobowe mogą być 

udostępniane następującym podmiotom: 

o świadczącym Gminie usługi informatyczne, 
o operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, 

o firmie świadczącej dla Gminy usługi odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegowa. 

• Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania danych,  lub ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie 

z prawem do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

• Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych 
lub wyjaśniających. 



 

 

H. POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie  z przepisami ustawy           

z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1314 z późn. zm.) 

2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy ucip 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.  

3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy ucip 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. 

4. 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 wyżej lub  złoży 

nową deklarację zmniejszającą wysokość: 

1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 

do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 

2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną                                      

z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. Zgodnie z art. 6o ustawy ucip w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Niegowa 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. 

5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się  z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów lub w przypadku nie przestrzegania zasad segregacji odpadów, właściciel nieruchomości będzie ponosić 

opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie 

zbierane. 

6. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 
1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku gdy właściciel nie składał wcześniej deklaracji         

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej. Należy również podać datę 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2 Pole „zmiana/korekta  deklaracji” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub w przypadku błędu (np. oczywista omyłka 

pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zmianę deklaracji należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
3 Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (art. 6m), z zastrzeżeniem art. 6o. 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

IMIĘ  

 

NAZWISKO  

DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 

  

PODPIS SKŁADAJĄCEGO    

 



 


