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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 
888 ze zm.). 

Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
położonej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku 
zmiany danych zawartych w deklaracji o której mowa w§ 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże. 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 
3. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku złożenia deklaracji ____-____-________   
 

 nowa deklaracja (zmiana danych) – data zaistnienia zmiany ____-____-________ 
 

 korekta deklaracji z dnia ____-____-________ 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Tytuł prawny władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 Właściciel nieruchomości      
 
 
 
 
 
 
 

 Współwłaściciel nieruchomości                                                             
Współwłaściciel nieruchomości  

 Użytkownik wieczysty  Jednostka organizacyjna 
 

 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 

 Inny podmiot władający nieruchomością (napisać jaki)…………………………………………………… 
 
 

 

 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 osoba fizyczna       podmiot niebędący osobą fizyczną  
 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
D.1. Osoba fizyczna 

7. Nazwisko 
 

8. Pierwsze imię, drugie imię 9. Nazwisko rodowe 
 

10. Data urodzenia  
(dzień-miesiąc-rok) 
                                          _____-_____-_________ 

 
 
11. Nr telefonu 
 

12. Adres e-mail 

 

D.2. Pozostałe podmioty 

13. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 
 
 
 
 

14. Nazwa skrócona 
 
 
 15. Nr KRS/NIP 

16. Nr telefonu 17. Adres e-mail 
 
 

18. Osoby upoważnione do reprezentowania 

 

1. Nr EPN 

 
 

2. PESEL/REGON 

           
 



D.3. Adres zamieszkania1/siedziby2 

19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 
 

24. Nr domu 
 

25. Nr lokalu 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 

29. Kraj 
 
 

30. Województwo 31. Powiat 

32. Gmina 
 
 

33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 

36. Miejscowość 
 
 

37. Kod pocztowy 38. Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 
39. Ulica 40. Nr domu 41. Nr lokalu 

42. Miejscowość 
 

43. Kod pocztowy 44. Poczta 

 

F. OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
F.1. Oświadczam, że:3 

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
  

 nie posiadam kompostownika przydomowego  
 
 

 

 

F.2. Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 osoba/y 
 

 

G. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 4 

45. Liczba osób 
zamieszkujących 

nieruchomość 

46. Miesięczna 
stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 
wynikająca z 
uchwały Rady 

Gminy Dobrzyniewo 
Duże 

47. Wysokość 
miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi w [zł] 

(kol. 1 x kol. 2) 

48. Kwota 
zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi od 

jednego mieszkańca 
wynikająca z 
uchwały Rady 

Gminy Dobrzyniewo 
Duże 3  

49. Wysokość 
miesięcznej kwoty 
zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi [zł] 
(kol. 1 x kol.4) 3 

50.  Wysokość 
miesięcznej opłaty 

za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi,  

po uwzględnieniu 
zwolnienia [zł] 

(kol. 3 – kol. 5) 3 

1 2 3 4 5 6 

 27,00     
 

H. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

51. 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy(a)odpowiedzialności za podanie 

danych niezgodnych z rzeczywistością. 
52. Miejscowość i data 
wypełnienia deklaracji 

53. Czytelny podpis  
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

                                                 
1 Dotyczy osób fizycznych. 

2 Dotyczy pozostałych podmiotów. 

3 Nie dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi. 

4 W przypadku gdy deklaracja dotyczy  nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym należy wypełnić i załączyć Załącznik do deklaracji. 

 



J. Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). 
2. W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1540 ze zm.), pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa się wraz z deklaracją. 
3.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
3.W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku-uzasadnione 
szacunki. 
4.W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne:  
1)nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2)nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 
3)uniemożliwia Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
zwanej dalej ustawą, ze stanem faktycznym-Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym 
mowa w art.6k ust. 4a. ustawy. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1) –3). Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 
miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5.W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy 
Dobrzyniewo Duże określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty 
podwyższonej, określonej przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy. 

K. OBJAŚNIENIA 
1. Ilekroć w deklaracji jest mowa o właścicielach nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze 
zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na 
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych 
na podst. art. 4a ust. 1 wskazanej ustawy. 
3. Zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz rodzaje odpadów zbieranych selektywnie zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże. 

L. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 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.) dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy 
Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora 
danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.) w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z 
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje 
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z  art. 6m ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.). 
 

M. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iod@eterneco.eu


ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 
Obliczenie wysokości opłaty dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym 

 

A. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna 
 

B. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANY JEST ZAŁĄCZNIK 

2. Miejscowość 3. Ulica 4. Nr domu 5. Liczba lokali 

L.p. 6. Numer lokalu 
 

7. Liczba mieszkańców 8.  Miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikająca z 
uchwały Rady Gminy 
Dobrzyniewo Duże 

9. Wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi [zł] 
(kol. 3 x kol. 4) 

1 2 3 4 5 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4  
 

  

5  
 

  

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

9  
 

  

10  
 

  

11  
 

  

12  
 

  

13  
 

  

14  
 

  

15  
 

  

…  
 

  

10. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym (suma wysokości miesięcznych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla poszczególnych lokali) 

 

C. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy(a)odpowiedzialności za podanie 
danych niezgodnych z rzeczywistością. 

11. Miejscowość i data 
wypełnienia deklaracji 

12. Czytelny podpis  
(z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 


