
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). 
 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Miasta i Gminy Poddębice 
 

Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice 
 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a 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. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Burmistrz Poddębic 
ul. Łódzka 17/21 
99-200 Poddębice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

1. Rodzaj deklaracji 

□ PIERWSZA DEKLARACJA - data powstania obowiązku  …...........…...……..(dzień-miesiąc-rok) 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI - data zaistniałej zmiany …...............(dzień-miesiąc-rok) 

□ KOREKTA DEKLARACJI - data zaistniałej korekty ….........................(dzień-miesiąc-rok) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

2. Rodzaj podmiotu 

□ Właściciel nieruchomości     

□ Współwłaściciel 

□ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inny   

podmiot władający 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
(* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi/** dotyczy właścicieli nieruchomości 

nie będących osobami fizycznymi) 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

3. Nazwisko i imię */pełna nazwa ** 
 

 

 

4. PESEL* 
 

5. REGON** 6. NIP** 

D.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby 

7. Kraj 8.Województwo 9.Powiat 10.Gmina 
 

11.Ulica 12.Nr domu 13.Nr lokalu 14.Miejscowość 
 

15.Kod pocztowy 
 

 

16.Poczta 17.Nr telefonu 
(pole nieobowiązkowe) 
 

18.Adres e-mail 
(pole nieobowiązkowe) 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

19.Kraj 
 

20.Województwo 21.Powiat 22.Gmina 

23.Ulica 
 

24.Nr domu 25.Nr lokalu 26.Miejscowość 

27.Kod pocztowy 
 

28.Poczta 



29. Nr geodezyjny działki w rejestrze gruntów – (wpisać w przypadku braku nr domu – pole nieobowiązkowe) : …………………..    

E.1. Informacja, czy nieruchomość wyposażona jest w kompostownik (wypełnić, gdy dotyczy 

nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi) 

30. □ TAK                 31. □ NIE 

E.2. Informacja, czy bioodpady będą gromadzone w kompostowniku (wypełnić, gdy dotyczy 

nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi) 

32. □ TAK                 33. □ NIE 

F. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  KOMUNALNYMI ZEBRANYMI W SPOSÓB 

SELEKTYWNY1) 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 

w części E 
 

                     34. …............................ osób 

Stawka opłaty (określona w uchwale Rady Miejskiej w 

Poddębicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 

 

                      35. …............................. zł 

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczby osób 

zamieszkujących na danej nieruchomości z poz. 34 oraz 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z poz. 35) 

 

 

                       36. …............................. zł 

Wysokość zwolnienia z opłaty z tytułu gromadzenia 

odpadów w kompostowniku wyrażona w procentach 

(określona w uchwale Rady Miejskiej w Poddębicach 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) 

  
 

 

 

                        37. …............................. % 

Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn pozycji 36 i 37)  

                        38. …............................. zł 
Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu 

zwolnienia (wysokość miesięcznej opłaty z poz. 36 minus 

kwota zwolnienia z poz. 38) 

 

                        39. …............................. zł 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

Miejscowość i data 
 

 Czytelny podpis 
(z podaniem imienia i 

nazwiska) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

POUCZENIE 
 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.). 
 

OBJAŚNIENIA 
 

1) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i 

porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4a ust. 1. 
2) Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
3) W części B. należy zaznaczyć: 

a) „pierwsza deklaracja” - gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania 

na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 
b) „zmiana danych w deklaracji” - gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 



miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; 
c) „korekta danych w deklaracji” - gdy wystąpił błąd po stronie deklarującego w złożonej deklaracji. 

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia deklaracji zmieniającej lub zmiany stawki 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o ustawy ucpg. 
5) Opłatę należy uiszczać bez wezwania, raz na miesiąc z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po 

miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - dalej 

RODO, uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Poddębic z siedzibą w Poddębicach 

przy ul. Łódzkiej 17/21, 99-200 Poddębice, tel.: +48 (43) 678-25-80,  fax: +48 (43) 871-07-27, e-mail: 

sekretariat@poddebice.pl. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

e-mail: iod@poddebice.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Poddębicach oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w 

Poddębicach. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

a) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1439 z późn. zm.), 
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), 
c) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1427 z późn. zm.). 
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych w 

tym pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji innych obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, które zostały nałożone  na Burmistrza Poddębic. 
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na 

zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 

o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe.   
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), przez okres 5 lat. 
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych,  na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO; 
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO; 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 


