
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr 117/XIII/2020 

Rady Gminy Dębowiec 
z dnia 25 lutego 2020 r. 

 
 

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 
2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) 

Termin składania W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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 Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Dębowiec 

ul. Katowicka 6 

43-426 Dębowiec 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Pierwsza deklaracja obowiązuje od dnia ………………..   

□ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji obowiązuje od dnia ……………… 

□ Korekta deklaracji od dnia  ………………..                                                

□ Wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od dnia ………………. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel     □  Użytkownik wieczysty    □  Użytkownik    □  Najemca    □  Dzierżawca    □  Inna osoba władająca nieruchomością 

□ Współwłaściciel  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ osoba prawna     □  osoba fizyczna        □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

D.2. Pełna nazwa / Imię i nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) 

 

 

D.3. Identyfikator 

REGON NIP PESEL 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu * E-mail * 

D.4. Adres do korespondencji 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta Numer telefonu * E-mail * 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Numer domu Numer lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta 



Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów **** 

F. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

…………………………………………………………………… (podać liczbę mieszkańców) 

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1. Dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych 

STAWKI OPŁAT 

Posiadam kompostownik przydomowy i deklaruję kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na terenie własnej 
nieruchomości 

(dot. tylko nieruchomości zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi) 

 □  TAK                          □  NIE 

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

(a) 

Stawka opłaty za mieszkańca 

(b) 

Wysokość opłaty 

(iloczyn a×b) 

…………………………. 

 

………………………………. zł ………………………………. zł 

G.2. Dotyczy wyłącznie nieruchomości, na której nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady oraz nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność gospodarcza 

STAWKI OPŁAT 

dotyczy worków z segregacją 

Liczba worków 

(a) 

Częstotliwość 

 (b) 

Pojemność worka 

(c) 

Wysokość opłaty 

(iloczyn a×b×c) 

Liczba worków z popiołem powstała na 

nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego worka o pojemności 
80 l 

……………………….. zł ………………………………. zł 

Liczba worków z plastikiem/metalem 

powstała na nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego worka o pojemności 
120 l  

……………………….. zł ………………………………. zł 

Liczba worków z papierem powstała na 

nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego worka o pojemności 
120 l 

……………………….. zł ………………………………. zł 

Liczba worków ze szkłem powstała na 

nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego worka o pojemności 
80l 

……………………….. zł ………………………………. zł 

Liczba worków z bioodpadami powstała na 

nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego worka o pojemności 
120l 

……………………….. zł ………………………………. zł 

dotyczy pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) 

Liczba pojemników 

 (a) 

Częstotliwość 

 (b) 

Pojemność pojemnika 

(c) 

Wysokość opłaty 

(iloczyn a×b×c) 

Liczba pojemników z odpadami powstała 

na nieruchomości: 

……………………….. 

 
 
……………………… 

Koszt wywozu jednego pojemnika o 
pojemności 120 l. 

……………………….. zł ………………………………. zł 

Liczba pojemników z odpadami powstała 

na nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego pojemnika o 
pojemności 240 l. 

……………………….. zł ………………………………. zł 

Liczba pojemników z odpadami powstała 

na nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego pojemnika o 
pojemności 900 l. 

……………………….. zł ………………………………. zł 



Liczba pojemników z odpadami powstała 

na nieruchomości: 

……………………….. ……………………… 

Koszt wywozu jednego pojemnika o 

pojemności 1100 l. 

……………………….. zł ………………………………. zł 

SUMA  
(wysokość opłaty za worki z segregacją + wysokość opłaty za pojemniki z odpadami niesegregowanymi 

(zmieszanymi) ………………………………. zł 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczenie i podpis składającego / osoby reprezentującej składającego*** 

 

 

Imię Nazwisko 

Data wypełnienia deklaracji 

 

 

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego *** 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 
 
Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 
 
Objaśnienia: 

1. Pola A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację – komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym 
lub niebieskim kolorem. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających w danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Dębowiec w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana.  

3. Objaśnienia dotyczące części G: 
1) jeżeli nieruchomość jest niezamieszkała, a powstają na niej odpady (np.: przedszkola, szkoły, obiekty służące 

prowadzeniu działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, ośrodki zdrowia, sklepy, restauracje, bary, kluby itp.) należy 
wybrać odpowiedni pojemnik lub worek. 

 
 
* Uzupełnienie tych pół nie jest obowiązkowe. 
** Niewłaściwe skreślić. 
*** Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej. 
**** Pole należy uzupełnić w przypadku gdy dla budynku nie nadano numeru porządkowego.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), 
informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębowiec, z siedzibą 43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest  kontakt  z  inspektorem ochrony danych, pod adresem 

mailowym: iod.ug@debowiec.cieszyn.pl;. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dębowiec, związanym ze złożeniem 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z 
art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

mailto:iod.ug@debowiec.cieszyn.pl


4. Pani/Pana dane osobowe Pana będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Gminy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – 
naliczenie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

5. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  organy  i  podmioty  uprawnione  do  ich  otrzymania  w związku z realizacją 
obowiązku wynikającego z przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie 
zostanie zakończone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna 
Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. 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. 

 


