
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Pola jasne należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami, 

czarnym lub niebieskim kolorem. 

Podstawa 

prawna:  

Składający:   

 

 

Termin składania:  

 

 

 

Miejsce 

składania:  

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2010)  

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Popielów, przez 

których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 

inne podmioty władające nieruchomością 

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

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 6 miesięcy od daty tego 

zdarzenia 

Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów  

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

       Wójt Gminy Popielów 

ul. Opolska 13 

46-090 Popielów 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  

□ 1.Pierwsza deklaracja 1                         data ____ - ____ - ______ (dzień – miesiąc – rok)         

□ 2. Korekta deklaracji 2          obowiązująca od  ____ - ______   (miesiąc – rok)            

□ 3.Nowa deklaracja 3        data zmiany danych ____ - ____ - ______   (dzień – miesiąc – rok) 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ   

□ właściciel nieruchomości                                                          

□ współwłaściciel                                                 

□ użytkownik wieczysty                  

□ inny podmiot władający nieruchomością           

□ jednostka organizacyjna posiadająca 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

lub użytkowaniu 

………………………………… 
(wpisać jaki, np. użytkownik, najemca, dzierżawca) 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację  

□ osoba fizyczna       □ osoba prawna        □ jednostka organizacyjna nie posiadająca 

                                                                                 osobowości prawnej   

D.2. Pełna nazwa/Imię i nazwisko 

1. 



1. Imię ojca 2. Imię matki 

  

D.3. Identyfikator  

4.NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) 

  

6. E-MAIL 1) 7. TELEFON STACJONARNY 
1) 

8.TELEFON KOMÓRKOWY 1) 

   

D.4. Adres zamieszkania/ korespondencyjny 

9.KRAJ 10.WOJEWÓDZTWO 11.POWIAT 

   

12.GMINA 13.ULICA 14.NUMER DOMU 15.NUMER LOKALU 

    

16.MIEJSCOWOŚĆ 17.KOD POCZTOWY 18.POCZTA 

   

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 2) 

19.GMINA 20.ULICA 21.NR  DOMU 22.NR LOKALU 

POPIELÓW 
   

23.MIEJSCOWOŚĆ 24.KOD POCZTOWY 25.POCZTA 

   

 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

Oświadczenie (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi): 

□ 1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne   

□ 2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne 

 

G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 

G.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 4 
zł/osoba/miesiąc  

G.3. Miesięczna wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn 

wartości wskazanej w G.1. i G.2.) 

zł 

G.4. Stawka zwolnienia 5 zł/osoba/miesiąc 

G.5. Miesięczna kwota opłaty podlegająca 

zwolnieniu (iloczyn G.1. i G.4.) 
zł 

G.6. Miesięczna kwota opłaty uwzględniająca 

zwolnienie (od kwoty z części G.3. należy odjąć kwotę z 

części G.5.) 

zł 

 



H. INFORMACJA O PRZYCZYNIE ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI  

Opis stanu faktycznego 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane wskazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

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

(miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis) 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

POUCZENIE: 

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 z późn. 

zm.) 

Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w części C deklaracji są obowiązane złożyć 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. 

W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację 

zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 

6 miesięcy od daty tego zdarzenia. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

Objaśnienie: 

Sposób wypełnienia deklaracji: 

Część B 
1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za daną nieruchomość. Pierwszą 

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, 

błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie 

przyczyn korekty. 
3 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku śmierci 

mieszkańca, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca wysokość 

zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 6 miesięcy od daty tego 

zdarzenia. Składając „nową deklarację” należy wypełnić również część H, czyli podać informacje o przyczynie 

złożenia „nowej deklaracji”.    

 

 



Część C 

Należy zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie w zależności, czy dany podmiot jest właścicielem nieruchomości, 

współwłaścicielem, jednostką lub osobową posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu albo innym 

podmiotem władającym nieruchomością. 

Część D 

Określić dane składającego w zależności czy jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej zaznaczając „X” we właściwym kwadracie. 

Część D.1. 

W pozycji 1. wpisać imię i nazwisko lub pełną nazwę oraz w pozycji 2 i 3 imię ojca i matki. 

Część D.2. 

W pozycji 4 lub 5 wpisać identyfikator PESEL (dot. osób fizycznych) lub NIP (dot. osób prawnych  i jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej). 

Część D.3. 

W pozycjach od 9 do 18 należy wpisać adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację (adres 

korespondencyjny). 

Część E  

W pozycjach od 19 do 25 wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 

Część F 

Należy złożyć oświadczenie dotyczące kompostownika przydomowego.  
Część G.1. do G.6. 

Należy wpisać dane umożliwiające określenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
4 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Popielów w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
5 Stawka zwolnienia określona właściwą uchwałą Rady Gminy Popielów 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. 
Część H 

Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na złożenie „nowej deklaracji”. Wypełnia się w przypadku 

wyboru w części  B poz. 3  

Część I 

Składający deklarację lub osoba reprezentująca składającego deklarację (pełnomocnik) wpisuje datę wypełnienia 

deklaracji oraz składa czytelny podpis. 
1) dane nieobowiązkowe; 
2) w przypadku większej liczby nieruchomości właściciel składa na każdą nieruchomość osobną deklarację; 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Popielowie z/s ul. Opolska 

13, 46-090 Popielów, jest Wójt Gminy Popielów.  

2. W Urzędzie Gminy w Popielowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD: Urząd 
Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt  e-mail: iod@popielow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 

a) podmiot serwisujący system informatyczny do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Popielów w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym Urząd 

Skarbowy w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego; 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Popielów przetwarzają dane osobowe, 

dla których Administratorem jest Wójt Gminy Popielów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również 

prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, 

w tym profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 

10. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych skutkuje wszczęciem postępowania 

administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

mailto:iod@popielow.pl

