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1. Nr dokumentu Załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2021 

Rady Gminy Wysokie 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

    

  D-O    

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 

      

  
 
 
 
 

    

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm.) 

 

 

  

 

Składający deklarację: 

 

Deklaracja przeznaczona jest dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, współwłaścicielami, 
użytkownikami  wieczystymi oraz dla jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 
władających nieruchomością. 

  

Termin składania 

deklaracji: 

Deklarację należy złożyć 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, należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

 

  

 

Miejsce złożenia 
deklaracji: 

 

Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie   

  A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

  

  
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. Pierwsza deklaracja                                                  

 2. Nowa deklaracja (zaznaczyć w przypadku zmiany danych)        

 

                      

 
  

   

   
        B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

     3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. właściciel, użytkownik wieczysty lub użytkownik nieruchomości  2. współwłaściciel, współużytkownik nieruchomości 

  

 
 3. zarządca/administrator nieruchomości                                         4. inny podmiot władający nieruchomością   

 C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

       * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

  

 C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE    

     4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

  

     5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 

  

     6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 

 

 

 

  

 7  7. Identyfikator REGON (Jeżeli obowiązuje     

       składającego deklarację) 

8  8.  Numer PESEL ** 

 
8  9. NIP (Jeżeli obowiązuje składającego deklarację) 

 

  

    10. Data urodzenia ** (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

………………………………………………… 

   11. Imię ojca **    12. Imię matki **   

 .  13. Numer telefonu (Pole nieobowiązkowe) 
 
  

.  14. Adres e-mail (Pole nieobowiązkowe )   

 C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **   

    15. Kraj    16. Województwo 

 

 

   17. Powiat    

    18. Gmina    19. Ulica 

  

 

 

 

   20. Nr domu    21. Nr lokalu     

    22. Miejscowość 

 

 

   23. Kod pocztowy    24. Poczta   

 D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

 D.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI  

 

  

    25. Ulica 

 

 

 

 

 

   26. Nr budynku    27. Miejscowość   
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E. 
 
 
E1 
 
 
 
 
 
 
 
E2. 

. 

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ                                                                                           
 

 

OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ  

JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM               

 
28. (Należy wybrać właściwy kwadrat) 

  
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne                             
 
Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne      
 

 

  ZWOLNIENIA OD OPŁATY- DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ  JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM   

  MIESZKALNYM               

 
( 29.  (Wypełnić tylko w przypadku posiadania kompostownika przydomowego) 
  
 
              
           ……………….……...       x        ……………….……...          =        ……………….……... 
           Liczba osób zamieszkująca                     Kwota zwolnienia uchwalona                              Wysokość miesięcznego  

                           nieruchomość                              przez Radę Gminy Wysokie                                           zwolnienia  

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

E3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT  

 
 

30.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje ……….. osób. 
 
 
 
             ……………….……...      x        ……………….……...                 -         ………………………….           =              …………………………… 
             Liczba osób zamieszkująca                    Miesięczna stawka                                                   Wysokość miesięcznego                                        Wysokość miesięcznej opłaty 

                          nieruchomość                                         opłaty za osobę                                                        zwolnienia wyliczonego                                           

                                                                                                                                                                                   w części  E2  

                                                                                                                               (jeśli nie dotyczy- wpisać 0) 

 
 
 
 

F       DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

     Rodzaj pojemnika Liczba pojemników 
 

Stawka opłaty uchwalona 
uchwałą Rady Gminy 

Kwota opłaty miesięcznej 
            (b x c ) 

a b c d 

 
Rodzaj pojemnika 

Liczba pojemników 
. 

Stawka opłaty uchwalona 
uchwałą Rady Gminy  

Kwota opłaty miesięcznej 
(b x c ) 

a b c d 

Liczbę pojemników  o pojemności 120  l. (liczbę pojemników  
należy wskazać w poz. 31.) 

31. 32.                                            zł 33.                                      zł 

Liczbę pojemników  o pojemności 240  l. (liczbę pojemników  

należy wskazać w poz. 34.) 

34. 35.                                             zł 36.                                      zł 

Liczbę pojemników  o pojemności 1100  l. (liczbę pojemników  
należy wskazać w poz. 37.) 

37. 38.                                             zł 39.                                      zł 

Liczbę pojemników  o pojemności 7000   l. (liczbę pojemników  
należy wskazać w poz. 40.) 

40. 41.                                             zł 42.                                      zł 

Wysokość miesięcznej opłaty ( należy wpisać sumę opłat  z poz. 33,36,39,42)  
 

43.                                      zł 

 

 Miesięczne stawki opłat: 

 1. pojemnik o pojemności 120 l -  6, 00 zł                                                 

 2. pojemnik o pojemności  240 l -  12,00 zł                                              

 3. pojemnik o pojemności 1100 l - 58,00 zł                                                   

 4. pojemnik o pojemności 7000 l -  370,00 zł                                         
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 H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 44. Imię (dotyczy podmiotu będącego osoba fizyczną) 45. Nazwisko / Nazwa 

    46. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 
 

- -  

   47. Podpis (pieczęć)  

 

 I. ADNOTACJE ORGANU WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

    48. Uwagi organu  

 49. Data (dzień -miesiąc-rok) 
 
 

50.Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.). 

 

Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych 

 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Wysokie, adres: ul. Nowa 1,23-145 Wysokie, zwany dalej 
Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 
Gminy Wysokie, ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie oraz pod adresem e-mail: ug@ugwysokie.lbl.pl, tel.: 84 680 62 06.  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6ust. 1 lit. c RODO (tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj.  
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) obowiązków lub uprawnień 
gminy wynikających z przepisów prawa oraz wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.  
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:  

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 poz. 1325 t.j.),  
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) 

5. Jeżeli podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z 
przepisów prawa, w przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja w/w celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana 
dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek 
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.  
6. W związku z udzieloną zgodą posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o 
sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego 
właściwego do spraw ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone.  
7. Podanie przez Panią/Pana 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.  
8. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego 
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem 
określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.  
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych np. z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia 
lub ochrony danych osobowych, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej.  
11. Administrator nie przewiduje przekazania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia 
przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.  
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 


