
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1) deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami. 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Podstawa prawna  art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz.2010) 

Składający 
Właściciele nieruchomości(przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców, 
użytkowników, a także inne podmioty władające nieruchomością) zamieszkałych położonych na terenie gminy Andrespol. 

Miejsce składania deklaracji  Wójt Gminy Andrespol      ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ Pierwsza deklaracja (obowiązuje od miesiąc……………./rok……………) 

art. 6m, ust. 1  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

□ Zmiana danych zawartych w deklaracji (obowiązuje od dzień ……….miesiąc……………./rok……………) 

art. 6m, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

□ Ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (obowiązuje od dzień………..miesiąc……………./rok……………) 

□ Korekta deklaracji (obowiązuje od miesiąc……………./rok……………)   art. 81 ustawy- Ordynacja Podatkowa 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ - właściciel nieruchomości  □ - współwłaściciel nieruchomości □ - użytkownik wieczysty  

□ - inny podmiot władający nieruchomością □ - zarządca lub użytkownik nieruchomości 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ - osoba fizyczna  □ - osoba prawna  □ - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób 

prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy 

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej) 

1. 2. 

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ WYTWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE  

Kraj 3. Województwo 4. Powiat 5. 

Gmina 6. Ulica 7. Nr domu / Nr lokalu 8. 

Miejscowość 9. Kod pocztowy 10. 

D.2. ADRES KORESPONDENCYJNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż w sekcji D.1.) 

Kraj 11. Województwo 12. Powiat 13. 

Gmina 14. Ulica 15. Nr domu / Nr lokalu 16. 

Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. 

D.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE  

Telefon kontaktowy  19. Adres poczty elektronicznej 20. 

D.3.1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą:    (zaznaczyć właściwe)  

□ - elektroniczną (e-mail)             □ - telefoniczną (sms)         □ - nie wyrażam zgody (odwołuję wcześniej wyrażone zgody) 

E. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW (zaznaczyć właściwą pozycję) 

21. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej deklaracji 

bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane 
□ -TAK □ -NIE 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 

Stawka miesięcznej opłaty od 1 osoby PLN 

(z uwzględnieniem pkt. 21 – czy posiada 

kompostownik) 

Ilość osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

 
Razem 

22. 23. 24. 

Nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę    

Nieruchomość zamieszkana przez 2 do 4 osób    

Nieruchomość zamieszkana przez 5 i więcej osób    

Kwota opłaty należnej za dwa miesiące   (suma z kolumny Razem * 2 m-ce) 25. 



 

 

G. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

(miejscowość i data) (podpis) 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

26. …………………................................................................................................................................................................  

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

1) deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami. 

POUCZENIE 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

DODATKOWE OBJAŚNIENIA 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych - art.6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

2. 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.- art.6m ust.2 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez gminę metody, a w przypadku ich braku- 

uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.- art.6o ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -

Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Andrespol. 

5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 (Oświadczenie, że 

na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. niniejszej deklaracji bioodpady stanowiące odpady komunalne będą kompostowane  

a. nie posiada kompostownika przydomowego lub 

b. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

c. uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin 

nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym - wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. 

6. Jeżeli podmiot posiada więcej niż jedną nieruchomość, zobowiązany jest złożyć osobną deklarację o wysokości opłaty dla każdej 

nieruchomości. 

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Andrespolu lub w kasie 

Urzędu Gminy. Opłatę należy uiszczać bez wezwania w następujących terminach: 

1) do 28 lutego, 2) do 30 kwietnia, 3) do 30 czerwca, 4) do 31 sierpnia, 5) do 31 października, 6) do 30 grudnia,  - danego roku. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L 2016.119.1 ze zm.) informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Gmina Andrespol, reprezentowana przez Wójta Gminy Andrespol z siedzibą przy ulicy Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 213-

24-40, e-mail: ug@andrespol.pl. 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@andrespol.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

są w celu realizacji zadań związanych z: a) ustaleniem i określeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jej 

poborem, windykacją i egzekucją, b) organizacją odbioru odpadów, c) wykorzystaniu funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i 

stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, d) weryfikacją prowadzenia przez właścicieli nieruchomości 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest: a) ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, b) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, c) ustawa z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 5. Odbiorcą Pani /Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej 

oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Andrespol 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Andrespol. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisami 

wykonawczymi do ustawy. 7. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowan ia 

(poprawiania) i usunięcia, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest 

Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało wszczęciem postępowania z 

urzędu. 9.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane. 
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