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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY 

TRZEBIEL 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 
poz. 888 ) 

Składający: 
 

Właściciele nieruchomości  przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także osoby faktycznie władająca daną nieruchomościami zamieszkałymi położonymi 
na terenie Gminy Trzebiel 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel 
Organ właściwy do złożenia 
deklaracji Wójt Gminy Trzebiel 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

❑ pierwsza deklaracja 
 

data zamieszkania: 
 

…………………………. 
(dzień-miesiąc-rok) 

☐ nowa deklaracja                                           
 

data zaistnienia zmiany 
 

…………………………. 
(dzień-miesiąc-rok) 

 
 

☐ korekta deklaracji 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Rodzaj podmiotu składającego deklarację 

 

☐ 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) 
1. 

 
Pesel (dotyczy osób fizycznych)/NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej) 
2. 
 

Tytuł prawny do nieruchomości 
 

☐ właściciel, współwłaściciel 

☐ użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty 

☐ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

☐ posiadacz 

☐ najemca, dzierżawca 

☐ inny podmiot 

Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

3.  

 
 

4. 5. 

Gmina Ulica Nr domu/ Nr lokalu 

6. 

 
 

7. 8. 

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu  

9. 

 
 

10. 11. 

Adres e-mail 

12. 
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C. DANE  NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
Miejscowość Ulica Numer domu/lokalu 

13. 
 

 

14. 15. 

 

D. RODZAJ BUDYNKU 

16.        ☐  jednorodzinny                                 
 

17. ☐ wielolokalowy 

E. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI  
 Oświadczam, iż nieruchomość jest nieruchomością 
zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane 
są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

18. ☐  tak 
 

19. ☐  nie 

Wysokość miesięcznej opłaty pomniejszona o zwolnienie  
( różnica: poz. 22 oraz kwoty zwolnienia przysługującego z tytułu posiadania 

przydomowego kompostownika) 

23.                                                        zł 

 

 

F.  OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C 
deklaracji 

20.  
osób 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca  21.                30,50            zł/ osobę 

Wysokość miesięcznej opłaty ( Iloczyn: poz. 20 x poz. 21) 22.                                                         zł 

Kwota zwolnienia z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów: 

 gospodarstwo domowe jednoosobowe 
 

☐   3,5 zł 

gospodarstwo domowe dwuosobowe 
 

☐   7,00 zł 

gospodarstwo domowe trzyosobowe 
 

☐   10,00 zł 

gospodarstwo domowe czteroosobowe 
 

☐   13,50 zł 

gospodarstwo domowe pięcioosobowe 
 

☐   16,50 zł 

gospodarstwo domowe sześcioosobowe i więcej mieszkańców  ☐    20,00 zł 

G.  POUCZENIE  

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1427 ze zm.). 
 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

24. Imię 
 
 

25. Nazwisko 
 

26. Data wypełnienia deklaracji 
 

27. Podpis ( pieczęć) osoby składającej deklarację 
 
 

I. ADNOTACJE ORGANU 
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Objaśnienia do deklaracji: 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo 
lub ręcznie drukowanymi literami. 
 
1. Termin składania:  
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 
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. 
2. Opłatę należy uiścić bez uprzedniego wezwania w kasie 
Urzędu Gminy lub na konto bankowe  
45 9672 0008 0000 0387 2000 0060 w terminach określonych 
uchwałą Rady Gminy Trzebiel. 

W części A należy zaznaczyć właściwy  kwadrat:  

1)  w przypadku pierwszej deklaracji należy podać datę 

zamieszkania; 

2) w przypadku nowej deklaracji należy podać datę zaistnienia 

zmiany; 

3) korekta deklaracji składana jest w przypadku błędnych 

danych ujętych w już złożonej deklaracji. 

W części B należy podać dane identyfikujące podmiot składający 

deklarację. 

W części C należy podać adres nieruchomości, na której 

powstają odpady komunalne. W przypadku posiadania kilku 

nieruchomości deklaracje należy złożyć na każdą nieruchomość 

oddzielnie. 

W części D należy wskazać rodzaj budynku, którego dotyczy 

deklaracja. Budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym jest 

budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % 

powierzchni całkowitej budynku. 

Część E Dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych.   

W części F: 

1) należy wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiący iloczyn 

liczby mieszkańców z pozycji 20 oraz miesięcznej stawki  z 

pozycji 21.  

2) pozycja 23  dotyczy właścicieli, którzy w części E zaznaczyli 

pozycję 18.   

W części H należy podać imię i nazwisko osoby składającej 

deklarację oraz datę jej wypełnienia. Podpis składany w pozycji 

27 stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się                        

z pouczeniem.  

W części I wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. –RODO (Dz.U.UE. z 2016 r., L 

119, poz.1) Wójt Gminy Trzebiel informuje,  iż

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Trzebiel, z siedzibą w Trzebielu ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel. 
2.Kontakt w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych:ido@trzebiel.pl, lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora. 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu włączenia Pani/Pana nieruchomości do sytemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, który jest organizowany przez Gminę zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz  
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c RODO, w tym pobieranie i egzekucja opłat  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi. 
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie 
wynikającym z zakresu obowiązków. 
5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przekazywane i 
udostępniane podmiotom realizującym na rzecz Gminy usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz organom władzy 
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia deklaracji oraz zobowiązań z niej wynikających nie dłużej niż przez 
okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 
7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
9.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, 00-193 Warszawa.10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
 

  


