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A.    MIEJSCE I ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. 

Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

B.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

2.  Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
□   pierwsza deklaracja                      □   korekta deklaracji                      □   zmiana danych w deklaracji  
 
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ 
na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty) 
 
Rok …................................................ Miesiąc................................................ Dzień.............................................................. 
  
W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę....................................................................................................... 

C.     DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

C.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE 
3. Nazwa  
   

4. NIP 

C.2.  ADRES SIEDZIBY 
5. Ulica 
 

6. Nr domu 7. Nr lokalu 

8. Miejscowość 
 

9. Kod pocztowy 10. Poczta 
 

11. Adres e-mail (opcjonalnie) 
 

12. Nr telefonu kontaktowego (opcjonalnie) 

C.3.  ADRES DO KORESPONDENCJI - wypełnić jeśli jest inny niż adres nieruchomości z C.2. 
13. Ulica 
 

14. Nr domu 15. Nr lokalu 

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 
 

18. Poczta 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   
19. Ulica 
                         

20. Nr domu 21. Nr lokalu 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.),    
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325) 
 

Podmiot zobowiązany do 
złożenia deklaracji: 

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

Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
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E. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ O ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ  
 

25. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dokonujemy mnożąc liczbę mieszańców nieruchomości wskazanej 
w części D x stawkę opłaty, zgodnie z uchwałą) 

 

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

                                (liczba mieszkańców)                                     (stawka opłaty)                                (wysokość miesięcznej opłaty)                                                                                                                                   
 

G. PODPIS PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
27. Imię 28. Nazwisko 

 
                                                                                                                         

29. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

30. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 
 

H.  ADNOTACJE URZĘDU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJAŚNIENIA 

1. W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielami nieruchomości są również współwłaściciele, użytkownicy 

wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością.  

2. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku konieczności sprostowania błędów w uprzednio złożonej deklaracji.  

4. Zmianę danych deklaracji – nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana.   

5. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku konieczności sprostowania błędów w uprzednio złożonej deklaracji.  

6. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i złożyć z deklaracją w oryginale lub w 

formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z uiszczoną opłatą skarbową. 

7. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), oraz 

portalu  e-Usługi Gminy Miasta w formatach: doc, docx, pdf z układem informacji i powiązań między nimi wynikających ze wzoru deklaracji. 

8. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym 

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

identyfikacji elektronicznej, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

POUCZENIE 

1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia 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 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1427.). 

2. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz. 1439, ze  

zm.), w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 

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

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione 

szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość odpadów komunalnych powstających na 

nieruchomościach o podobnych charakterze. 

3. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Miasta Dębicy oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie powiadomienia, zostanie 

wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując 

wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

4. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust.1b pkt 7 cytowanej ustawy, nie 

posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym lub uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji 

zgodności informacji, o której mowa art. 6m ust. 1 pkt 7 ze stanem faktycznym – Burmistrza Miasta Dębicy stwierdza w drodze decyzji, 

utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  

od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 

(tzw. RODO) informujemy,  że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Burmistrz 

Miasta Dębicy z siedzibą przy ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane 

przez okres wynikający zobowiązujących przepisów prawa. 

3. Przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

5. Konsekwencją niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 

do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Dębicy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 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.  

6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.).  

Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

adres – e-mail: iod@umdebica.pl 

adres pocztowy: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

telefon: 14 6838100 
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