
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 
 
 
 
Składający: 
 
 
 
 
Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1439) 

 
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

 
Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY CIECHOCIN 
Ciechocin 172 
87-408 Ciechocin 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat)
 1)

 
  
       pierwsza deklaracja            nowa deklaracja      
 
data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data 
zaistnienia zmiany  
 
…………………………………………………………………………………. 

 
korekta deklaracji 
                                                                                              
 

  
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat) 

 
 

 
 

 
właściciel 

 

 
 

 
współwłaściciel 

 

 
 

 
użytkownik wieczysty 

 

 
 

 
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

 
 

 
inny podmiot władający nieruchomością     
 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

 

 

     osoba fizyczna 

 

 

      osoba prawna 

 

 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PEŁNA 
 
 

PESEL/REGON 
 

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 



 

 
 

H. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
 1a.  Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady 

Wyliczenie miesięcznej opłaty 
 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość Stawka opłaty Miesięczna kwota opłaty 

(poz.1 x poz. 2) 

1. 

 

 

2. 3. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie (poz. 3) 

…................................................................................................................................................................................. zł 

Wyliczenie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym za posiadanie przydomowego kompostownika 

 

Liczba mieszkańców zamieszkująca nieruchomość Stawka zwolniona z opłaty Miesięczna kwota zwolnienia  
( poz. 4 x poz. 5) 

4. 5. 6. 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku z zwolnienia z części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

za posiadanie przydomowego kompostownika 

 

Kwota opłaty 
/z pozycji 3/ 

Miesięczna kwota zwolnienia 
/z pozycji 6/ 

Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

 / poz. 7 – poz. 8/ 

7. 
 

8. 9. 
 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj  
 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

Nr ewidencyjny działki 
 
 

G. Oświadczenie właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o posiadaniu 
kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
 
-zaznacz poprzez postawienie znaku „X” 

 
1. Posiadam kompostownik przydomowy                                    2.   Nie posiadam kompostownika przydomowego 

 i będę kompostować w nim bioodpady                                          i nie będę kompostować bioodpadów 
 stanowiące odpady komunalne                                                       stanowiących odpady komunalne 
 
                 



2a. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne segregowane 
gromadzone są w następujących pojemnikach: 
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 
1. ………………………………………………… X ……………………………………. = ………………………………………………………………………… zł 
     (miesięczna liczba pojemników 60 l)                          (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
 

2. ………………………………………………… X ……………………………………. = ………………………………………………………………………… zł 
     (miesięczna liczba pojemników 120 l)                          (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
 

3. ………………………………………………... X ………………………………….... = ……………………………………………………………………..… zł 
     (miesięczna liczba pojemników 240 l)                          (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
 

4. ……………………………………………..…. X …………………………………….. = ……………………………………………………………………..… zł 
     (miesięczna liczba pojemników 360 l)                          (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
 

5. ………………………………………………... X …………………………………….. = ………………………………………………………………………… zł 
     (miesięczna liczba pojemników 600 l)                          (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 
 

6. ……………………………………………..…. X ……………………………….….... = ………………………………………………………………………… zł 
     (miesięczna liczba pojemników 1100 l)                          (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 
 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ……………………………….………… zł 
                                                                                                                                                                    (należy wpisać sumę z poz. 1-6) 

 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..) 
 

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której mowa w pkt. 1a, oraz  
część nieruchomość, o której mowa w pkt. 2a. 

Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z lit. H pkt. 1a i 2a 
wynosi: 
 
…………………………………………………………………... zł 
             (należy wpisać sumę opłat z punktu 1a i 2a) 
 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 

 

I. NUMER TELEFONY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ* 

 
 
 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
 ………………………………………                                                                                     …………………………………….. 
              (miejscowość i data)                                                                                                                               (czytelny podpis) 

 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 



 
Pouczenie: 
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. , poz. 1427 ze. zm.) 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ciechocin 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 Wójta Gminy Ciechocin nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, w którym 
nastąpiła zmiana. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie albo 
uzasadnionych wątpliwości, co do danych w niej zawartych, Wójt Gminy Ciechocin określi w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
5. Zgodnie z art. 6k ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne  
przyjmuje je jako niesegregowane ( zmieszane ) i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela 
nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, stosując wysokość stawki podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3. 
 

 
Objaśnienia: 
1) Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 
 

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

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr. telefonu, adres e-mail) w celu umożliwienia kontaktu ze mną 
pracownikowi Urzędu Gminy Ciechocin w związku z realizacją zadań własnych Gminy i w celach informacyjnych, zgodnie z 
Rozporządzeniem 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).  

 
                                                                                                                                                          ……………………………  

(data, podpis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 87-
408 Ciechocin.  
2.Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
3.Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody.  
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: -podmioty 
upoważnione, organy władzy publicznej ciążącego na Administratorze; ochrony Pani/Pana żywotnych interesów; -wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi; -w pozostałych 
przypadkach Pani/Pana oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; -inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych 
osobowych.  
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody. 
 
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące 
prawa: -dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; -sprostowania danych, na podstawie art. 
16 Rozporządzenia; -usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 
przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu 
okresu archiwizacji; -ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; -prawo do przenoszenia danych – na podstawie 
art. 20 Rozporządzenia; -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 
dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.  
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  
9.Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich 
przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych 
osobowych jest dobrowolne.  
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów 
międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 

 


