
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1) 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Wypełnić należy jasne pola na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi, drukowanymi literami, kolorem 

czarnym lub niebieskim. 

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)  

 

Składający Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych  

Gminy Siemkowice, 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. 

 

Termin 

składania 

W terminie 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 za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce 

składania 

Urząd Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice 

ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice 

1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Przyczyny złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 1. Złożenie pierwszej deklaracji  2. Korekta deklaracji  3. Zmiana danych2) 

2. DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
(należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres 

obowiązku uiszczenia opłaty) 

 Rok Miesiąc Dzień 

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

  Właściciel 

  Współwłaściciel  

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  Użytkownik wieczysty 

  Inny podmiot 



4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI 

Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć jedno z poniższych pól znakiem „X”) 

   1. Osoba fizyczna    2. Osoba prawna    3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko/Pełna nazwa 

 NUMER TELEFONU 

 

Identyfikator 

PESEL NIP REGON 

Adres/siedziba składającego deklarację 

KRAJ 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

Adres nieruchomości (wypełnić jeżeli adres nieruchomości jest inny niż adres składającego) 

GMINA 

 

ULICA 

 

NR DOMU NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

5. SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY  

Łączna liczba osób zamieszkujących posesję:  

Stawka opłaty na mieszkańca:   

Miesięczna wysokość opłaty dla nieruchomości zamieszkałej wynosi: 
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość przez stawkę opłaty na 

mieszkańca) 

 

6. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ 

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

                 data                                                                                                                   czytelny podpis 

ADNOTACJE ORGANU 

 

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz 



 

ZAŁĄCZNIKI 

 1. …………………………................................................................................................................... ...................... 

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

 2. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

Pouczenie: 

1. Powyższa 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.). 

2. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 

Siemkowice, bądź przesłać drogą pocztową lub elektroniczną.  

3. Stawka opłaty za 1 mieszkańca wynika z obowiązującej uchwały Rady Gminy Siemkowice w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Informujemy, że Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ wykorzystywane dane 

osobowe, jest Wójt Gminy Siemkowice z siedzibą Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice.  

2. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

3. Podstawę̨ prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Dane osobowe będą̨ przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, 

a następnie będą̨ przechowywane przez okres 10 lat wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. Dodatkowe dane mogą być dostępne dla usługodawców 

wykonujących zadania na zlecenie Administratora m.in. firmy wywozowe w celu realizacji świadczenia 

usługi wywozu i odbioru odpadów komunalnych, dostawcy systemów IT, podmioty prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmioty świadczące usługi 

prawne. 

6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują̨ mieszkańcy, a powstają̨ 

odpady komunalne.  

9. Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto, istnieje prawo w dowolnym 

momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 

danych osobowych.  

10. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące 

Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Siemkowicach. Proszę je 

wysłać na adres: inspektor@myiod.pl.  

 


