
 

POLA NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  
 
 
 
 
 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  
 

 
 
 
 

 

Podstawa prawna:  
Składający:  
Termin składania:  
 
Miejsce składania:  

Art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  
Urząd Gminy w Opinogórze Górnej, ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:  

Wójt Gminy Opinogóra Górna 
ul. Zygmunta Krasińskiego 4 
06-406 Opinogóra Górna 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna*) niewłaściwe skreślić 

 
 
 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2 
 
 
 
 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – należy wypełnić jeśli jest inny niż adres nieruchomości 

 
 
 
 
 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

22. Oświadczenie (zaznaczyć właściwą pozycję)  

    posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

    nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne 

1. PESEL   
 

           

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/96/2020  
Rady Gminy Opinogóra Górna  
z dnia 5 marca 2020 r. 

2. Dzień-Miesiąc-Rok 

 -  - 2020 
 

4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję) 

    Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku: ……………………………………………. )                                                                 

    Zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmian: …………………………………………… )                                                                 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję)  
                                                                                                                              1                                            11a 

Właściciel nieruchomości
                        

Współwłaściciel
                                 

Inny
 

 

6. Nazwisko/nazwa - REGON 
«NZW» 

7. Pierwsze imię 
«PIM» 

8. Drugie imię 
«DIM» 

9. Nr telefonu 

 

 

 

10. Miejscowość 
 

11. Ulica 
 

12. Nr domu 
 

13. Nr lokalu 
 

14. Kod pocztowy 
06-406 

15. Poczta 
Opinogóra Górna 

 

16. Miejscowość 
 

17. Ulica 
 

18. Nr domu 
 

19. Nr lokalu 
 

20. Kod pocztowy 
 

21. Poczta 
 

 



 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 
 
 
 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 27 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). 

OBJAŚNIENIA 
1 Przez współwłaściciela rozumie się współwłasność łączną w tym małżeńską (ustawową) i współwłasność w częściach ułamkowych – zgodnie z art. 196 KC 
1a  Przez inny podmiot należy rozumieć: użytkownika wieczystego, dzierżawcę, najemcę, posiadacza oraz inne osoby faktycznie władające nieruchomością. 
W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu (najemca).  
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.  
3 Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym 
kompostowniku określa obowiązująca w dniu składania deklaracji uchwała Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie wyboru metody ustalania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4 Opłatę z poz. 27 należy wpłacać za I, II i III kwartał do końca każdego miesiąca kończącego dany kwartał, natomiast za IV kwartał do dnia 15 grudnia,  
na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej, w polu tytułem wpisując „opłata za odpady” i adres nieruchomości, na której powstają odpady 
komunalne lub w kasie Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej lub w drodze inkasa.  

Klauzula Informacyjna 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opinogóra Górna z siedzibą przy ul Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra 

Górna, e-mail: wojt@opinogoragorna.pl. 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@opinogoragorna.pl lub pisemnie na adres: ul Zygmunta 

Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wnioskowanych przez Panią/Pana spraw wynikających z kompetencji Gminy, które 

zostały określone w przepisach ustawowych lub w przepisach szczególnych. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny  

do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 
3) żądania usunięcia danych, gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
a) osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

podmioty którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, podmioty uczestniczące w realizacji usług oraz podmioty 

przetwarzające. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

………………………………………………… 
                              (data i czytelny podpis) 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Opinogóra Górna w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty3 

23. 
 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2 24. 

osób 

Wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku3 

25. 

zł 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 23 należy pomnożyć przez liczbę osób 

wskazaną w poz. 24 i odjąć wysokość zwolnienia wskazanego w poz. 25) 

26. 
 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 26 należy pomnożyć przez 3 miesiące)4 27. 

zł/kwartał 

 

28. Data 29. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej) 

 

 


