
 
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE 

GMINY PĘCZNIEW NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 
podmiotów władających nieruchomością. 

Miejsce składania Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 
Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
- od 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

A. ORGAN WŁAŚCIWY 
Wójt Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

      Pierwsza deklaracja 
 
………………………….............. 
Data powstania obowiązku opłaty 

       
      Nowa deklaracja (zmiana danych) 
 

 
………………………………….. 
Data zmiany danych 

       
      Korekta deklaracji (sprostowanie błędów) 
  

 
………………………………….. 
Data 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE (zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
      osoba fizyczna      osoba prawna      Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej 

Rodzaj własności, posiadania ((zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 
      właściciel                           współwłaściciel                          użytkownik wieczysty                                         
      
      jednostka organizacyjna albo osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
 
      inny podmiot……………………………………………………………………………………….(podać rodzaj) 
                                                       
 
Nazwisko i imię / pełna nazwa 
 

 
…………………………………………………………………….. 

Numer PESEL (osoba fizyczna) 
 
…………………………………………………….… 

Numer NIP (pozostałe podmioty nie będące osobami 
fizycznymi) 
……………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 
 
…………………………………………….………… 

Adres e-mail 
 
……………….………………….………………….. 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Numer domu 
 

Kod pocztowy Poczta 



E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż w części D) 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Numer domu 
 

Kod pocztowy Poczta 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W 
CZĘŚCI D DEKLARACJI  

F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części D niniejszej deklaracji 
zamieszkuje: 

 
…………………………………………osób 

F.2.Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji jest zabudowana budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym i: 
 
     Posiadam kompostownik przydomowy i 
kompostuję  w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne 

 
     Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie 
kompostuję  w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne 

 
F.3.Stawka opłat za odpady komunalne 

 
22,50 zł od osoby na miesiąc 

 
 
F.4.Stawka po uwzględnieniu zwolnienia w części z 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
tytułu posiadania kompostownika przydomowego i 
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne  
 

 
 
 

21,50 zł od osoby na miesiąc 

 
F.5.Wysokość miesięcznej opłaty (liczba mieszkańców 
z pkt. F.1. pomnożona przez stawkę z F.3. lub F.4.) 
 

 
……………………….zł na miesiąc 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne  
 
    ……………………………………                                                      ……………………………………… 
          (miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis) 
H. ADNOTACJE ORGANU 
Data wpływu: 
 
 

 

Podpis przyjmującego: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUCZENIE 
1. W przypadku nieuiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym 

stosowną uchwałą Rady Gminy Pęczniew lub uiszczanie jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 1579, 1655, 
1798, 1901, 2070 oraz z 2020 r. poz. 288). 

2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy 
organ określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

3. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji nalicza 
wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

OBJAŚNIENIA 

1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy właściciel nieruchom0ści nie składał 
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację 
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. 
Nową deklarację należy złożyć 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. 

3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku. błędu np. oczywistej omyłki 
pisarskiej lub błędu rachunkowego w złożonej deklaracji. 

4) Właściciel nieruchomości dysponujący kilkoma nieruchomościami na których zamieszkują mieszkańcy 
składa odrębną deklarację dla każdej z nich. 

5) Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy Pęczniew. 

6) Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pęczniew. 

7) Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określająca okres 
rozliczeniowy, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pęczniew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pęczniew reprezentowana przez Wójt 
Gminy Pęczniew. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Magdalenę Kuszmider, z którym mogą 
się Państwo skontaktować pod adresem e-mail : magdalena@kuszmider.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających 
opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, 
przygotowania projektu decyzji administracyjnej, wykonania umowy lub podjęcia działań przed 
zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia, realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie  
z art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia 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).  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty publiczne zgodnie z przepisami 
prawa, inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych, min: podmiot realizujący umowę o 
wywóz odpadów komunalnych, Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty 
świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy 
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, 
stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.   

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa. 

7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, na podstawie której  jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. 
i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

 
 

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


