
Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/2020 
Rady Gminy Osięciny 

                    z dnia  24 lipca 2020r.              
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI   
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY OSIĘCINY 

 
 

Podstawa prawna:              
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 

2010 ze zm.) 
Składający                               Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość  

w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania:             URZĄD GMINY W OSIĘCINACH 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14 
88 – 220 OSIĘCINY                    

Organ właściwy                 
do złożenia deklaracji:     WÓJT GMINY OSIĘCINY  

 

Termin składania            1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 

deklaracji:                       2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie. 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:   (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

 

□    pierwsza deklaracja ¹⁾ od………………………………….……… 
                                                                    (dzień – miesiąc – rok) 

□    nowa deklaracja ²⁾      od ………………………………….……… 
                                                                    (dzień – miesiąc – rok) 

□    korekta deklaracji ³⁾   od ………………………………….……… 
                                                                    (dzień – miesiąc – rok) 
 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
 

□    właściciel / współwłaściciel            

□    użytkownik wieczysty 

□    jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□  inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)  
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi 
 

 

Składający: 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Numer PESEL* 
 

Numer NIP**  Nr telefonu 

 
Adres e-mail 

 
 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 
 



 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
Osięciny 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Numer ewidencyjny działki/obręb 
(należy wypełnić w przypadku braku nadanego numeru 

porządkowego budynku)  

Miejscowość Kod pocztowy 

 

88-220 

Poczta 

 

Osięciny 

□ ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 

mieszkających w nim osób budynkami garażowymi i gospodarczymi) 
 

ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż cztery lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków) 

                       □    Blok                                      □  Budynek wielorodzinny 
 

E. OŚWIADCZENIE O SEGREGACJI ODPADÓW  
 

 

 □   Oświadczam, iż z terenu mojej nieruchomości odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. 
 

F. OŚWIADCZENIE O POSTĘPOWANIU Z POWSTAJĄCYMI  BIOODPADAMI NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI (zaznacz tylko jeden właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X” ) 
 

 

 

□  posiadam przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady powstające na mojej nieruchomości * 

□   zbieram selektywnie do pojemników lub worków i przekazuje firmie odbierającej odpady komunalne 

* nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej 
 

G. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Oświadczam, że w nieruchomości wskazanej w części D, zamieszkuje:  ……….………………………………. 
                                                                                                                                                      (liczba mieszkańców) 

1. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*: 
 

…………………………..…………    X    ……………...…………...…… zł        =         ………………………………………….zł 
        (liczba mieszkańców)                                               (stawka opłaty zgodna                                                      (wysokość opłaty)  

                                                                                z Uchwałą Rady Gminy Osięciny⁴⁾) 

*wypełniają wszyscy składający deklaracje 

2. Wyliczenie wysokości zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym 

kompostowniku**: 

 
…………………………..…………    X    ……………...…………...…… zł        =         ………………………………………….zł 
       (liczba mieszkańców)                                               (kwota zwolnienia zgodna                                                (łączna kwota zwolnienia)  
                                                                                z Uchwałą Rady Gminy Osięciny⁴⁾) 
                                                                                

 

** wypełnia składający deklarację w przypadku posiadania przydomowego kompostownika 

3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastosowaniem zwolnienia **: 
 

…………………………..…………    -    ……………...…………...…… zł        =         ………………………………………….zł 
      (wysokość opłaty z pozycji 1)                             (kwota zwolnienia z pozycji 2)                                                    (kwota do zapłaty) 

  
** wypełnia składający deklarację w przypadku posiadania przydomowego kompostownika 
 

H. OŚWIADCZENIE O ZAGOSPODAROWANIU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH  

Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości nieczystości płynne będą podlegać:  

 □ gromadzeniu w szambie bezodpływowym o poj. ……… m3          □ oczyszczaniu w przydomowej oczyszczalni ekologicznej 

 □ odprowadzane do kanalizacji 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 
 

  

 
 

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



 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

Pouczenie: 
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej 

wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Osięcinach deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 
3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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 

nową deklarację 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. 
4. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła 

zmiana. 
5. Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji, wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 

uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody; a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.  
6. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ww. ustawy. 
 

Objaśnienia: 
1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku, gdy nie była wcześniej złożenia deklaracja. Należy 

podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  
2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty. Należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem X w przypadku złożenia korekty deklaracji służącej poprawieniu 

(skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwszej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, 

błędnych, omyłkowych itp.  
4) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona jest w Uchwale Rady Gminy Osięciny w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.  
5) W przypadku działania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca sposobu przetwarzania danych przez UG Osięciny: 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Osięciny z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 14, 88-

220 Osięciny, reprezentowany przez Wójta Gminy Osięciny. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Urzędu Gminy Osięciny, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Osięciny za pomocą adresu e-mail: zbigniewtuminski.iod@gmail.com, tel. 

506482650 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3) Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał w procesie przyjmowania Deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i będą udostępniane podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właściciela nieruchomości i prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz upłynięcia okresu przedawnienia;  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza 

Pani/Pana prawa; 

7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. 

Brak podania danych osobowych spowoduje niewypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie obowiązku złożenia 

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:zbigniewtuminski.iod@gmail.com

