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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 
POLA NALEŻY WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
A. 

PODSTAWA 
PRAWNA: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 
2010 i 1579 oraz 2020 r. poz. 150). 

SKŁADAJĄCY: 
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami  

MIEJSCE SKŁADANIA:    
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra-Nysa-Bóbr", 66-600 Krosno 
Odrzańskie ul. Pionierów 44 

TERMIN SKŁADANIA: 

1) pierwszą deklarację o wysokości opłaty należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej 
nieruchomości lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych  
2) nową deklarację o wysokości opłaty należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana deklaracji. 

           

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

PIERWSZA DEKLARACJA1), data zaistnienia: ………………………………………………………………………………………     
 

NOWA DEKLARACJA2), data zaistnienia zmiany: ………………………………………………………………………………… 
 

        KOREKTA DEKLARACJI3), data zaistnienia zmiany: …………………………………………………………………………….. 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
  
 
 
 
 
 NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA 

 

 

 PESEL 

 IMIĘ I NAZWISKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

 

 

 PESEL 

 TELEFON KONTAKTOWY 

 

 

 ADRES E-MAIL 

 

 IDENTYFIKATOR  NIP 

 

 

WŁAŚCICIEL  
NIERUCHOMOŚCI 

WSPÓWŁAŚCICIEL  
NIERUCHOMOŚCI 

UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY 

OSOBA POSIADAJĄCA 
NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE 

LUB UŻYTKOWANIU  

INNY PODMIOT 
WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ
Ą 

(68) 506 52 60



 

 

 

 

  C.1. ADRES DO KORESPONDENCJI 

 KRAJ  WOJEWÓDZTWO  POWIAT  

    

 GMINA  ULICA  NR DOMU  NR LOKALU 

    

 MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  POCZTA  

    

  C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 KRAJ  WOJEWÓDZTWO  POWIAT  

    

 GMINA  ULICA  NR DOMU NR LOKALU 

    

 MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  POCZTA  

    

 NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (należy podać w przypadku braku numeru nieruchomości) 
 
  

  D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

  D.1. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wykazanej w części C.2. zamieszkują ……………….. (należy podać liczbę mieszkańców). 

 Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny.  

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)  

………………………… x ……………………… zł = ………………………..zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… zł. 

  D.2 DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY   
KOMUNALNE 

WIELKOŚCI 
POJEMNIKÓW 
NA ODPADY: 

STAWKA OPŁATY ZA POJEMNIK LICZBA POJEMNIKÓW 
(MIESIĘCZNIE) 

WYSOKOŚĆ 
MIESIĘCZNEJ OPŁATY SEGREGOWANE 

120L    
240L    
770L    

1100L    
5000L    
7000L    

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (SUMA POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN)  

 MIESIĘCZNA OPŁATA (SUMA D.1. + D.2.) 

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………………………… zł.  

 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... zł.  



 

   D.4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE. 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone w okresie od ………………………………. do …………..………………….  

 Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej wynosi …………………………………………………… zł. 

 Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł. 

 Odpady komunalne będą gromadzone w sposób selektywny. 

 

E. OŚWIADCZENIE I PODPISY OSOBY SKŁĄDAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ. OŚWIADCZAM, ŻE 
SĄ MI ZNANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PODANIE DANYCH 
NIEZGODNYCH Z RZECZYWISTOŚCIĄ. 

  IMIĘ 
 
 

  NAZWISKO 

  DATĘ WYPEŁNIENIA (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

  TELEFON 

  PODPIS 
 
 

 

    D.3. OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM WŁAŚCICIELEM NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 
JEDNORODZINNYM I KOMPOSTUJĘ BIOODPADY KOMUNALNE ZGODNIE Z ZASADAMI REGULAMINU        
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W GMINACH I CHCĘ SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE     
ODADAMI KOMUNALNYMI4). 

  

 (Wypełnić w przypadku zaznaczenia TAK powyżej).  

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………………………………………… zł.           

 Wysokość zwolnienia za kompostowanie wynosi …………………………………………………………………………………………….. zł.  

 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia wynosi:………………... zł. 

 Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł.  

  F. ADNOTACJE URZĘDU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ……………………………………………………..                              …………………………………………………………… 
                                          (data)                                                                                                (podpis osoby przyjmującej) 

TAK
K 

   NIE 



 

POUCZENIE: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.         

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.) 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za  gospodarowanie odpadami właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

3) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4) Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny a podmiot odbierający 

odpady powiadomi MZGOK o braku segregacji to na tej podstawie zostanie wszczęte postepowanie zakończone decyzją określającą wysokość 

opłaty liczoną według stawki podwyższonej. 

 

OBJAŚNIENIE : 
1) zaznaczyć w przypadku pierwszej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na niej 

odpadów komunalnych. 

2)  zaznaczyć w przypadku zmiany danych (ilość mieszkańców, ilość pojemników w przypadku nieruchomości mieszanej), 

3)  zaznaczyć w przypadku wszystkich innych zmian nie wpływających na wysokość opłaty, 

4) zaznaczyć w przypadku  posiadania  kompostownika  i  chęci  skorzystania ze  zwolnienia  z opłaty  za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi, dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.  

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO 
 
Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO. Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności. 
Pragniemy zapewnić, że chronimy Pani/Pana dane ze szczególną starannością z uwzględnieniem zobowiązań wynikających                    
z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, dlatego pragniemy poinformować, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra – Nysa - Bóbr               

z siedzibą ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: sekretariat@odra-nysa-bobr.pl ,  tel. (68) 888-66-10 

2. Dane kontaktowe wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rodo-iod@wp.pl, tel. (68) 391 92 26 

3. Cel oraz podstawy prawne przetwarzania: Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym 

polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra – Nysa – 

Bóbr”. Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Państwa dane osobowe to: art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań 

realizowanych przez Związek w interesie publicznym) oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO).  

4. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, 

podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby 

wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie 

ich przetwarzania. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Państwa dane osobowe przechowywane są na czas obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych. 

7. W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

 prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”); 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo,                

że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. 

8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest: 

 wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku             

w gminach 

 dobrowolne -  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę   na przetwarzanie danych. 

9. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

(68) 506 52 60.

.

(68) 506 52 60.
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