
 
 

 
POLA JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, 

WYPEŁNIAĆ  DUŻYMI,  DRUKOWANYMI  LITERAMI 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa 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: 

Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Zapolice w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 

z późn. zm.). 
 

Miejsce składania: Urząd Gminy Zapolice, ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice. 

 
 

Termin składania 

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  w przypadku  zmiany danych,  będących podstawą  ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY ZAPOLICE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
PIERWSZA DEKLARACJA 
DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU OPŁATY 

 
- - 

DZIEŃ MIESIĄC ROK 

 
ZMIANA DEKLARACJI 
DATA POWSTANIA ZMIAN BĘDĄCYCH 

PODSTAWĄ USTALENIA OPŁATY 
 

- - 
DZIEŃ MIESIĄC ROK 

 
KOREKTA DEKLARACJI 

OKRES, KTÓREGO DOTYCZY 

KOREKTA 
OD - - 

DZIEŃ MIESIĄC ROK 
DO - - 

DZIEŃ MIESIĄC ROK 
 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
WŁAŚCICIEL JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA 

NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 
 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 
 
 

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 
C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

(zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wypełnić puste pola): 

 
OSOBA FIZYCZNA 

 
OSOBA PRAWNA 

 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

 
IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) / NAZWA PEŁNA (dot. pozostałych kategorii) 

 
PESEL (dot. osób fizycznych) / REGON (dot. pozostałych 

kategorii) 

 
NUMER TELEFONU 

 
ADRES E-MAIL 
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C.2. ADRES ZAMELDOWANIA / SIEDZIBA 

(wypełnić puste pola): 

 
KRAJ 

 
WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 

 
GMINA 

 
ULICA 

 
NR DOMU 

 
NR LOKALU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 

 
C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI 

Wypełnić tylko gdy jest inny niż adres zameldowania (wypełnić puste pola): 

 
KRAJ 

 
WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 

 
GMINA 

 
ULICA 

 
NR DOMU 

 
NR LOKALU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
(wypełnić puste pola): 

 
KRAJ 

 
WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 

 
GMINA 

 
ULICA 

 
NR DOMU 

 
NR LOKALU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 

 
E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
 

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY 

 
 

ZABUDOWA WIELOLOKALOWA 

 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, zamieszkuje: 

(w wykropkowanym polu należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość) 

 
……… 
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F.2. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
………… x ..……….   zł =  …………..  zł 

(wartość z pola F.1.)   (obowiązująca stawka opłaty za 1 mieszkańca)  (wysokość miesięcznej opłaty) 

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ZWIĄZKU 
Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 
(dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

 
G.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji: 

posiadam kompostownik przydomowy, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
TAK (należy wypełnić G.2. i G.3.) NIE (nie należy wypełniać  G.2. i G.3.) 

 
G.2. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEGO ZWOLNIENIA 

 
………… x ..……….  zł =   ………….. zł 

(wartość z pola F.1.) (obowiązująca wysokość zwolnienia na 1 mieszkańca) (wysokość miesięcznego zwolnienia) 

G.3. Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem 
zwolnienia 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po uwzględnieniu zwolnienia dla kompostujących bioodpady 

w kompostowniku przydomowym 
 

………… - ..……….   zł =  …………..  zł 
(wysokość miesięcznej opłaty (wysokość miesięcznego zwolnienia  (wysokość miesięcznej opłaty ze zwolnieniem) 

z pozycji F.2.) z pozycji G.2.) 
 
Adnotacje organu: 

  
…………………………….. 

(data) 

 
…………………………………………................. 

(podpis składającego deklarację) 
 
 
 

Pouczenie 
 

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

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. 

zm.). 
 

Objaśnienia 
 

Zgodnie z art. 6m ust. 1 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.) 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. 
W  przypadku zmiany danych,  będących podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty za  gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość zwolnienia dla 

kompostujących  bioodpady  w  kompostowniku  przydomowym  wynika  z  uchwały  Rady  Gminy  Zapolice 

w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oraz  ustalenia 

wysokości  tej  opłaty.  Wyliczoną  opłatę  uiszcza  się  zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  Zapolice  w  sprawie 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Klauzula informacyjna 
 

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 

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

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice, 
telefon: (43) 823-19-82, adres e-mail: urzad@zapolice.pl. 
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
adres e-mail: iod@zapolice.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: (43) 823-19-82 wew. 34. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia  27 kwietnia  2016 r. w związku z art. 6m ust.1 i 1a ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. przez okres 10 lat od końca roku w którym 

powstanie   zobowiązanie   podatkowe,   a   w   przypadku   przerwania   biegu   przedawnienia   zobowiązania 

wynikającego z tytułu wykonawczego, wystawionego na podstawie niniejszej deklaracji, dodatkowo przez okres 
5  lat  od  końca  roku  w  którym  to  zdarzenie  nastąpiło.  W  przypadku przetwarzania  danych,  na  podstawie 

wyrażonej  zgody-przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wskazanego  celu  bądź  do  cofnięcia  zgody  na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania tj. bank, 

firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania. 
Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zostanie przekazany podmiotowi odbierającemu 

odpady, wyłonionemu w drodze zamówienia publicznego. 
6.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo  do  ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. 
7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 

Osobowych. 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i nie będą przetwarzane w celu 

profilowania. 
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem koniecznym realizacji obowiązków 
wynikających  z  ustawy  z  dnia 13  września 1996  r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku  w  gminach. 
Konsekwencją niepodania danych będzie wezwanie do ich uzupełnienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Strona 4 z 4 

mailto:iod@zapolice.pl

