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  1. Numer Identyfikacji Podatkowej/lub PESEL 
 

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

…. 

2. Nr dokumentu Załącznik 
do uchwały nr XXXII/ 195/20 
Rady Miejskiej w Poniatowej 
z dnia 18 grudnia 2020 r. 

D-O     

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, t.j. z późn. zm.); 

 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także innych podmiotów władających nieruchomością;  

 
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany 

danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 3. Nazwa i adres siedziby burmistrza 

URZĄD MIEJSKI W PONIATOWEJ, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa. 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. pierwsza deklaracja - ………............. ❑ 2. zmiana danych w deklaracji -  od (data) .......................... ❑3. korekta deklarcji  

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  ❑ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. osoba fizyczna  ❑ 2. osoba prawna  ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 7. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 
 

 8. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię ** 

 9. Identyfikator REGON 

 

10. Numer PESEL ** 

 
 Pola 11, 12, 13 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

12. Imię ojca 13. Imię matki  

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat  

 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Miejscowość 
 
 

24. Numer telefonu i email właściciela nieruchomości 

 
 

22. Kod pocztowy 23. Poczta 
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
 E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI W PRZYPADKU GDY JEST INNY JAK W PUNKCIE D.2.  

 

 

 25. Położenie nieruchomości (adres) 

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 26. Rodzaj własności  

❑1. własność   ❑ 2. współwłasność 

27. Rodzaj posiadania samoistnego 

❑1. posiadanie ❑ 2. współposiadanie 

 28. Rodzaj użytkowania   

❑1. użytkowanie wieczyste  ❑ 2. współużytkowanie 

29. Rodzaj posiadania zależnego 

❑1. posiadanie ❑ 2. współposiadanie 

   

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH JEDNORODZINNYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI     

30. ❑ posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

31. ❑ nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

 

 G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

     

                                                                       

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Poniatowej  

…………………… zł 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, z której będą odbierane odpady komunalne, po uwzględnieniu 
zwolnienia za 6. i kolejne osoby w rodzinach wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ……………………  
Miesięczna kwota opłaty  
(kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 33)  …………………… zł 
Kwotę przysługującego zwolnienia z tytułu zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku  
(kwotę zwolnienia określoną w uchwale Rady Miejskiej w Poniatowej należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazanych w poz. 33) …………………… zł 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia  
(od kwoty z poz. 34 należy odjąć kwotę z poz. 35  …………………… zł 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 37. Liczba i nazwy załączników  

 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

  38. Imię 39. Nazwisko 

 40. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 41. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ 
osoby reprezentującej  

J. ADNOTACJE BURMISTRZA 

 42. Uwagi organu  

 43. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

44. Podpis przyjmującego formularz 
 
 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 
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Pouczenie: 
 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 ze zmianami). 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Poniatowej deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Poniatowej 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 kwartał, w którym nastąpiła zmiana. 

 
Objaśnienia: 
 
1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 
3. Opłatę z pozycji G należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 marca br za I kwartał, do 15 czerwca br za II kwartał,  

do 15 września br za III kwartał, do 15 grudnia br za IV kwartał przelewem na rachunek bankowy Gminy Poniatowa, w tytule 
podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 
Poniatowa, adres e-mail: urzad@um.poniatowa.pl. 

2. Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych 
osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl oraz pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

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 Poniatowa, 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. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 
pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, 
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska  oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Gmina Poniatowa ma 
zawarte aktualne umowy na wywóz odpadów komunalnych.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi oraz zgodnie 
z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie 
zakończone. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

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

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

8. 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. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 
mowa w art. 22 RODO. 

10. Inne niezbędne informacje:  
Pani/Pana dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), mogą zostać wykorzystane 
jedynie do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.  Podstawą takiego działania jest wyrażona przez 
Państwa zgoda. Informujemy jednocześnie, że w takim przypadku, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
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