
 
 
 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
______________________________________________________________________________________________________ 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 poz. 1439) 
Podmiot zobowiązany :     Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych         

do złożenia deklaracji        oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                           a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
     

Termin składania:             Pierwsza deklaracja -  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

                                          Nowa deklaracja – do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 
 

Miejsce składania:            Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne. 
 

Organ właściwy                 

do złożenia deklaracji:      Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. K. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne. 

 
 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

      □   pierwsza deklaracja   - okres od którego obowiązuje deklaracja ………………………………………………………..(miesiąc, rok) 

    □   nowa deklaracja – przyczyna zmiany………………………………………………………zmiana od ………………………………… 

    □   korekta deklaracji ……………………………………………………………….. zmiana od ……………………………………………  

      □  wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty za odpady komunalne……………………………………………………………………….. 

 
 

B.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

       □    właściciel                                                   □  współwłaściciel                                       □    użytkownik wieczysty                               

     □    najemca lokalu komunalnego                    □    jednostka org. lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

     □    posiadacz                                                         □    inny podmiot władający nieruchomością                                                                                                     

 
 

C.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 Nazwisko i imię  
 

 

 Numer PESEL / numer paszportu 

 

Numer telefonu 

 

 

DANE MAŁŻONKA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 
(należy wypełnić tylko wówczas, gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości wskazanej w deklaracji) 

Nazwisko i imię 
 

 

Numer PESEL / numer paszportu Numer telefonu 
 

 
 

  

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / DO KORESPONDENCJI 
 

 

 Kraj 

 

Województwo 

 

 

Powiat 

 

 

 

 Gmina 
 

Ulica  

 Numer domu 

 

Numer mieszkania 

 

Miejscowość  

 

 
Kod pocztowy 
 

 
 

 

Poczta 
 

 

 



 

 

 

D. ADRES NIECHUROMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

 Miejscowość 

 

Ulica  

 Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
 

  Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □  posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne* 

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

 
* Ulga dla posiadaczy kompostowników wynosi 1,00 zł od każdego pełnego zużytego m 3 wody. 

 

Nr lokalu 
Miejscowość 
Kod pocztowy 
 

 

Poczta 
 

 

 

 

 
F. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW GOSPODARWSTWA DOMOWEGO*  

 

 

                                                                      osób 

 

ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM 

 

 

                                                                         m3 

 

STAWKA OPŁATY 

 

 

                                                                  zł / 1 m3 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY (iloczyn zużytej wody i stawki opłaty) 

 

 

                                                                           zł 

  

KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA 

 

                                                                           zł 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIU 

 

 

                                                                          zł 

 
Informujemy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 1439) Rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Opłata zostanie podwyższona trzykrotnie od stawki podstawowej i wynosić będzie 33 zł za każdy m3 zużytej wody. 

*Dotyczy przypadku braku opomiarowania zużytej wody na nieruchomości zamieszkałej lub przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do gminnej sieci 

wodociągowej (posiada własne ujęcie wody - studnię) w tym przypadku podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn 

przeciętnej normy zużycia wody wynoszącej 2,4-3,0m3 miesięcznie na osobę zamieszkującą na nieruchomości (wartość 2,4 m3  odnosi się do budynków 

podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartość 3,0 m3  odnosi się do budynków podłączonych do sieci 

kanalizacyjnych) 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 
 

 

Data i podpis pracownika 

 
Pouczenie: 
1) 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). 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
3) 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne nową deklarację w terminie 

do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 



4) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji 

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne określa w drodze decyzji, wysokość kary za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 

wybranej przez radę gminy metody. 
Objaśnienia: 
1) Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie gminy Świątniki Górne. 
2) Przez właścicieli 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. 
3)  Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
4) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia w celach komercyjnych  na nieruchomości zamieszkałej powinien 

podpisać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego rodzaju usługi, wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to również 

nieruchomości niezamieszkałych, na której powstają odpady komunalne - na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza a także każda 

nieruchomość, na której powstają odpady np. placówki oświatowe, działki rekreacyjne, cmentarze itp. 

 
 

 

 

data  ...….......................................................                                                    podpis……………………………………………………….      
 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  

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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Świątniki Górne, mający siedzibę:  
32-040 Świątniki Górne ul. K. Bruchnalskiego 36, tel. 12 2704030, email: umig@swiatniki-gorne.pl 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odo.dmarek@admarek.pl 
3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych związanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz prawidłową realizacją obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy  

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO); ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa, uczestnicy postępowań w sprawach podatków  

i opłat, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych  

w Urzędzie systemów informatycznych, podmiot świadczący usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy, bank obsługujący jednostkę, instytucje prawne oraz organy publiczne, sądy i inni 

odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych, organy uprawnione do przeprowadzania kontroli.  

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z:ustawą  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzeniem 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, przepisami podatkowymi. 

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego; dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych 
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 

nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przysługuje w zakresie  

w jakim zgoda została udzielona. 
10. Osoba, której dane są przetwarzane, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której 
dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego 

ustawami. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji.  
O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 

 

 

 

data  ...…...............................…………                                                                podpis…………………………………………………….      
 

 

 

mailto:odo.dmarek@admarek.pl

