
Załącznik  do Uchwały Nr XVI/123/2019 
Rady Gminy Zduńska Wola  

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający: 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Zduńska Wola  

Miejsce składania
1)

: 
Urząd Gminy Zduńska Wola,  

ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola 

Termin składania: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca
2)

; 

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

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty
3)

. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji: 

□ pierwsza deklaracja        data powstania obowiązku opłaty ……….…………… 

□ zmiana deklaracji
 data wystąpienia zmian ……….…………… 

□ korekta deklaracji
 okres obowiązywania ……….…………… 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

□ właściciel, użytkownik wieczysty, 

□ współwłaściciel,  

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

□ najemca, dzierżawca 

□ inny podmiot władający nieruchomością ...........................................  

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Rodzaj składającego 
(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

□ osoba fizyczna                          □ osoba prawna  

□ jednostka organizacyjna niepodsiadająca osobowości prawnej  

Imię 
 

 

Nazwisko 

 

 

 

 

PESEL _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (dotyczy osób fizycznych) 

 

NIP 
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

REGON 
(dotyczy podmiotów innych niż osoby fizyczne) 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  



Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Miejscowość 
 

 

Ulica 
 

 

Nr domu/nr lokalu 
 

Gmina Kod pocztowy Poczta 

Powiat Województwo Telefon kontaktowy * 
 

Adres e-mail * 
 

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej) 

Miejscowość 
 

 

Ulica 
 

 

Nr domu/nr lokalu 
 

Gmina Kod pocztowy Poczta 

Powiat Województwo 
 

 

  

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

Miejscowość 
 

 

Ulica 
 

 

Nr domu/nr lokalu 
 

Gmina 

 

 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

W przypadku, gdy nieruchomość nie ma 

numeru porządkowego, proszę podać dane 

geodezyjne (obręb i numer działki) 

 

……………….….………...          ……….……………. 

obręb                                            nr działki 

 

E. INFORMACJA NA TEMAT KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 

(właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

Oświadczam, że w gospodarstwie domowym 

kompostuje się bioodpady  □ TAK        □ NIE 

Deklaruję korzystanie z ulgi z tytułu kompostowania 

bioodpadów i rezygnuję, z ich odbierania w ramach 

odbioru odpadów komunalnych 

□ TAK        □ NIE 

 

 

 

 

* dane nieobowiązkowe (fakultatywne) 

 

 



 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  

Stawka opłaty  
……..…………… zł/m-c 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
…..…….……..………… 

Wysokość ulgi  10 %  na 1 miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x 

liczba osób -wartość ulgi) ……..…………… zł/m-c 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

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

              (miejscowość i data)                                                                      (czytelny podpis)  

 

 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

Pouczenie: 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).  

Objaśnienia: 

1)
 
Właściciel nieruchomości może również złożyć deklarację poprzez: 

 przesłać na adres Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, 

 przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Zduńska Wola za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku  

o formatach: PDF, DOC, ODT. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 

2)
 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zduńska Wola deklarację o wysokości 

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



nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).  

3)
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). 

Klauzura informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Kamila Bułeczka, kontakt: iod@ugzw.pl  

3. Pani/ Pana/ Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zduńska Wola  

4. Podstawą przetwarzania danych  jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas ponoszenia obowiązku opłat związanych 

z odbiorem odpadów komunalnych a następnie dane te będą archiwizowane zgodnie  Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  

9. Wobec Pana/Pani/Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 


