
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr X.52.19 

Rady Gminy Pniewy 

z dnia 31 maja 2019 roku 

 

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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

Organ, któremu składa się deklarację: 
Wójt Gminy Pniewy 

Miejsce składania deklaracji:                      Urząd Gminy Pniewy 

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

              □  pierwsza deklaracja 

              □  zmiana danych zawartych w deklaracji  w dniu   …………………………………… 

                                                                                                                                                             (dzień – miesiąc – rok ) 

              □  korekta deklaracja (zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2018r. poz.   800 z późn. zm.) złożonej w dniu…………………………………..…………… 

                                                                                                                                                       (dzień – miesiąc – rok ) 

B. PRZYCZYNA ZMIANY DANYCH - UZASADNIENIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy 

zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

             □  zmiana liczby mieszkańców (wyjazd/przyjazd mieszkańca innej gminy) 

             □  zmiana sposobu gromadzenia odpadów 

             □  zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 

             □  zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

             □  przyjazd/wyjazd mieszkańca z zagranicy 

             □  inna (podać jaka)……………………………………………………….……………… 

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

                  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                □                            □                             □                                          □    
 

Właściciel/Współwłaściciel     Użytkownik wieczysty      Zarządca/użytkownik    Inny podmiot władający nieruchomością                               



D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NAZWISKO  IMIĘ  

PESEL/REGON** 

 

telefon kontaktowy*** 

 

adres e-mail*** 
 

D1.ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / ADRES  DO 

KORESPONDENCJI   

miejscowość ulica 

 

nr domu 

 

nr lokalu 

 

gmina  kod pocztowy 

 

poczta 

 

D 2. DANE  MAŁŻONKA*/ WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

NAZWISKO IMIĘ 

PESEL/REGON** telefon kontaktowy*** 

 

adres e-mail*** 

 

D3.ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES  DO KORESPONDENCJI MAŁŻONKA / 

WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

miejscowość ulica 

 

nr domu 

 

nr lokalu 

 

gmina  kod pocztowy 

 

poczta 

 

E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁEJ PRZEZNACZONEJ DO ODBIORU 

ODPADÓW 

miejscowość 

 

ulica nr domu 

 

nr lokalu 

gmina kod pocztowy poczta nr działki 

 

F. OŚWIADCZENIE  W SPRAWIE STOSOWANIA SEGREGACJI ODPADÓW 

Czy odpady komunalne odbierane z nieruchomości  będą zbierane w sposób:         

      

                                                                                                          selektywny  /  nieselektywny 

                                                                                                                                                       ( odpowiednie zakreślić kółkiem) 



G. OŚWIADCZENIE  O  ILOŚCI OSÓB  ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, DLA 

KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości stanowiącej moją własność zamieszkuje   ………….  osób. 

 

 

 

W poszczególnych miesiącach nieruchomość zamieszkuje (należy podać ilość osób): 

miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ilość 

osób 

            

H. OBLICZANIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI 

 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                     (stawka opłaty)                             (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w styczniu) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                      (stawka opłaty)                             (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w lutym)  

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                      (stawka opłaty)                              (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w marcu) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                       (stawka opłaty)                             (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w kwietniu) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                       (stawka opłaty)                             (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w maju) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                       (stawka opłaty)                            (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w czerwcu) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                        (stawka opłaty)                            (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w lipcu ) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                        (stawka opłaty)                           (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w sierpniu) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                        (stawka opłaty)                            (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość we wrześniu) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                        (stawka opłaty)                            (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w  październiku) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                        (stawka opłaty)                             (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w listopadzie) 

……………………………  x ………………………….  = ………….……………………...zł. 

(liczba osób zamieszkujących                        (stawka opłaty)                             (wysokość  miesięcznej opłaty)  

nieruchomość w grudniu) 

Razem opłata roczna…………… zł 



 

*- nie wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną – małżeńską. 

** - nie potrzebne skreślić. 

*** - dane dobrowolne. 

  

Pouczenie: 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1314 ze zm.). 

2. Gospodarka komunalna prowadzona na nieruchomości będzie podlegać bieżącej kontroli. W przypadku 

nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów Wójt Gminy Pniewy w drodze 

decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych.  

3. Dane zawarte w deklaracji (w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na 

podstawie danych dostępnych w Urzędzie Gminy Pniewy. 

 

Informacja: 

 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Pniewy deklaracje 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. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta  

Gminy Pniewy nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 

nastąpiła zmiana. 

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

I.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

                         (miejscowość i data)                                                                                                                           (czytelny podpis) 

 

 

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

                                                                                                                                                                                    (czytelny podpis) 

 

ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 



KLAUZULA  INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. 

UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Pniewy reprezentowana przez Wójta (adres 

Pniewy 2, 05-652 Pniewy, 48 668 64 94, email: pniewy@pniewy.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych 

Administratora w związku ze złożeniem deklaracji w celu naliczenia opłaty za odpady 

komunalne jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających przepisów prawa  

(art. 6 m ust 1 )  ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w 

gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. 2019 poz. 506) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 


