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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY   

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. 2019.2010 ze zm.)  
Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Nowa Dęba,  przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 
Termin składania: 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:   
     BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA, Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)   

□ 1) pierwsza deklaracja, (data zamieszkania lub powstania odpadów na nieruchomości)   …..…. / …..… / …….……. 

□ 2) nowa deklaracja, data zaistnienia zmiany  …..…. / …..… / …….……. 

□ 3) korekta deklaracji  

 
          W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę zmiany: 
 
 
            ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)  

□właściciel,    □współwłaściciel,    □inny (podać jaki) ………………………………….   

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)  

□ osoba fizyczna            □ osoba prawna           □ inny (podać jaki) ………………………………. 

5.  PESEL/NIP *): □□□□□□□□□□□ 

      (niepotrzebne skreślić) 

6. Nazwisko i imię lub nazwa podmiotu 
 

7. Nr telefonu (opcjonalnie)  8. Adres e-mail (opcjonalnie) 

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

9. Miejscowość 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 

13. Nr ewidencyjny działki  14. Kod pocztowy 15. Poczta 

Data wpływu 



 

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż adres nieruchomości podany w części E) 

16. Miejscowość 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Kod pocztowy 21. Poczta 

 
G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW  
dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
 

 
22. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

     □1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne   

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

 
H. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ  OBLICZENIA OPŁATY  
 

 
H.1. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej  

 
Rodzaj nieruchomości zamieszkałej : 

□  zabudowa jednorodzinna      □ zabudowa wielolokalowa 

23. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 
 

24. Stawka opłaty miesięcznej za 1 osobę  
zł 

25. Wysokość opłaty (wiersz 23 x wiersz 24) 
zł 

26. Kwota przysługującego zwolnienia  (ilość osób zamieszkujących nieruchomość pomnożona przez 
stawkę zwolnienia z części opłaty)  - dotyczy nieruchomości mieszkalnej o zabudowie jednorodzinnej  

zł 

27. Miesięczna wysokość opłaty po zwolnieniu (wiersz 25 odjąć wiersz 26) 

zł 

 

H.2. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałej   
 

28. Charakter działalności prowadzonej na nieruchomości niezamieszkałej:   

................................................................................................................................................................................ 

w ramach której, miesięcznie: 

1) jest zatrudnionych pracowników …......................................... 

2) w szkole uczy się uczniów/studentów..................................... 

3) w żłobku/przedszkolu przebywa dzieci................................................. 

4) lokal gastronomiczny posiada miejsc konsumpcyjnych …........................................ 

5) w domu opieki/ szpitalu/internacie/hotelu/pensjonacie itp. znajduje się łóżek.......................................... 

6) znajduje się ogródków działkowych …................................................ 
 
 
 
 



 

29. Frakcja odpadów 30. Pojemność worka 
31. Liczba 

zadeklarowanych 
worków 

32. Stawka opłaty za 
worek 

33. Opłata za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

(B x C) 

 A B C D 

odpady zmieszane 120 litrów    

papier 120 litrów    

metale, tworzywa 
sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe 

120 litrów    

szkło 120 litrów    

bioodpady 120 litrów    

 
34. SUMA  

 
                                    zł 

 

 
H.3. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
dla właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

35. Liczba domków/nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno—wypoczynkowe 
 

36. Stawka opłaty ryczałtowej rocznej 
zł 

37. Łączna roczna opłata ryczałtowa (wiersz 35 x wiersz 36) 
zł 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

38. Data wypełnienia deklaracji  
 
 
 
………………………………………. 
                 (dzień – miesiąc – rok)  

39. Podpis:  

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

POUCZENIE:  
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wymienionej w poz. 27, 34 oraz poz.37 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
(tj.Dz.U.2019.900 ze zm.)  
OBJAŚNIENIA: 
 * nr PESEL wpisują właściciele  nieruchomości będący osobami fizycznymi. Identyfikator NIP wpisują pozostali właściciele    
       nieruchomości.  
1. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U.2019.2010) właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.  

3. Dla każdej nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe należy złożyć odrębną deklarację. 

4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba oraz 
właściciela nieruchomości. Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.  

5. W razie stwierdzenie, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art.6m ust.1b pkt 7 cytowanej ustawy, nie posiada 
kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia 
burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa art.6m 
ust. 1 pkt 7 ze stanem faktycznym – burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
1) za styczeń do 15 stycznia, 
2) za luty do 15 lutego, 
3) za marzec do 15 marca, 

 
 



 
4) za kwiecień do 15 kwietnia, 
5) za maj do 15 maja, 
6) za czerwiec do 15 czerwca, 
7) za lipiec do 15 lipca, 
8) za sierpień do 15 sierpnia, 
9) za wrzesień do 15 września, 
10) za październik do 15 października, 
11) za listopad do 15 listopada, 
12) za grudzień do 15 grudnia. 

Powyższe opłaty wnoszone są z góry.  
7. Miesięczną ilość odpadów dla poszczególnych rodzajów działalności na nieruchomości należy podać w oparciu o normatywy określone w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba. W przypadku, gdy dany rodzaj działalności nie został wymieniony w ww. normatywie 
ilość odpadów należy określić w oparciu o średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. 

8. Deklarację należy wypełnić czytelnie. W wybranych kratkach należy postawić znak X (poza punktem 5.). 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba,  

nr tel. : +48 15 846 26 71, adres e-mail: gmina@nowadeba.pl.   
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

pisząc na adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, e-mail: iod@nowadeba.pl. 
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze oraz 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), zgodnie z ustawą z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania przez Gminę Nowa Dęba obowiązkowego zadania własnego polegającego  
na utrzymaniu czystości i porządku, w szczególności dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi,  w tym organizacji odbioru odpadów  
i pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w  przypadku powstania zaległości z tytułu tej opłaty, w celu windykacji i egzekucji. 
Po zrealizowaniu celu, do jakiego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Dane osobowe w postaci numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane w celu usprawnienia komunikacji związanej  
z gospodarowaniem odpadami. Podstawą ich przetwarzania jest zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, poprzez świadome działanie, 
jakim jest dobrowolne wpisanie tych danych w formularzu. 

6. Odbiorcy danych osobowych: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie  

i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b) podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 

Dęba, w tym: podmiot, z którym Gmina Nowa Dęba ma zawartą umowę na odbiór i transport odpadów, podmiot świadczący usługi informatyczne w 
zakresie utrzymania i serwisu sytemu komputerowego obsługującego gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację opłat z tego tytułu, 
podmiot świadczący usługi niszczenia dokumentacji po okresie jej archiwizacji, podmiot świadczący usługę obsługi prawnej, operator pocztowy w 
związku z dostarczaniem korespondencji  w formie tradycyjnej; 

c) stronom i uczestnikom prowadzonych postępowań. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, z uwzględnieniem kategorii 
archiwalnych, o których mowa w rozporządzeniu 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, tj. przez okres 10 lat w przypadku opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i 5 lat w przypadku windykacji należności z tego tytułu (licząc od 1 stycznia roku następującego po roku 
zakończenia sprawy). 

8. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, 
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej  przetwarzania,  
- dane są przetwarzane niezgodnie  z prawem, 
- dane osobowe musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; 

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 

roszczeń, 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e)  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  – w przypadku, gdy, łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i 
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; 

f)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są  następujące przesłanki: 
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej  z osobą, której dane dotyczą; 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

9.  Wobec danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie Administratorowi 
pisemnego oświadczenia w tej sprawie. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres  Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i oparte na zgodzie. Podanie 
pozostałych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest 
odpowiedzialność karno-skarbowa. 

12. W sprawach dotyczących gospodarowania odpadami nie będzie Pan/i podlegał/a decyzjom polegającym wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


