
Załącznik Nr 1  
uchwały Nr 205/XXIX/2020 

Rady Gminy Przechlewo 
z dnia 24 listopada 2020 r. 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
(PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I OBJAŚNIENIAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU FORMULARZA) 

 
 

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.) 
zwana w skrócie „ucpg” oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz.1325 z późn. zm.). 

Podmiot   
zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji: 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Przechlewo. Przez 
właścicieli rozumie się także  współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością  
(art.2 ust.1 pkt 4 ustawy ucpg). 
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność 
lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową 
albo spółdzielnię mieszkaniową (art.2 ust. 3 Ustawy ucpg). 

Termin 
składania: 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ucpg) lub 
 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w 
deklaracji (art. 6m ust. 2 u.c.p.g) 

Sposób 
składania: 

1) osobiście lub listownie: Urząd Gminy w Przechlewie ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo 
2) drogą elektroniczną przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub pliku graficznego na adres 
odpady@przechlewo.pl. Plik deklaracji musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego 
3) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP- opatrzonej podpisem 
elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.. 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: 
 

WÓJT GMINY PRZECHLEWO 
ul. Człuchowska 26 
77-320 Przechlewo 

 

Data wpływu (pieczęć i podpis przyjmującego deklarację): 
 
 
 
 
 
 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

☐ Pierwsza deklaracja                    ☐ Nowa deklaracja                                 ☐ Korekta deklaracji    
 

Deklaracja obowiązuje od dnia  ___   ___ - ___   ___ - ___   ___   ___   ___ (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  (w przypadku złożenia jednej deklaracji na więcej niż 
jedną nieruchomość wykaz adresów nieruchomości załączyć do deklaracji, wykazując ilość osób zamieszkujących każdą nieruchomość) 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych (należy podać ulicę, nr domu oraz inne dane identyfikujące lokalizację pojemników, 
 np. numer działki, obręb) 
 
 

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

C. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       Osoba fizyczna ☐                           Osoba prawna ☐                                              Inny podmiot☐ 
       

       Inny (należy podać jaki) .............................................................................................................. 



Dane składającego deklarację 

Imię (pierwsze i drugie) i Nazwisko/Pełna nazwa osoby prawnej (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

Identyfikator podatkowy (PESEL/NIP/REGON) 
 

Nr telefonu 
 

Adres e-mail 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 ADRES DO KORESPONDENCJI 
(należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację wskazany w pkt. D.) 

 
   .........................................................................................................................................… 

 
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej Uchwałą Rady Gminy Przechlewo, podjętej na podstawie art. 6k. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 
 
...................................  X  ...................................  =  ............................................... 
      (liczba osób zamieszkałych)                            (stawka opłaty)                          (iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkałych) 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE ORAZ DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że 

Nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym , 
wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

TAK ☐                                             NIE ☐  

 
( Należy wypełnić w przypadku, gdy właściciel nieruchomości spełnia warunki dotyczące zwolnienia z części opłaty) 
 
Kwota przysługującego zwolnienia wynosi………………………………zł na osobę 
 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość opisaną w części B wynosi…………………….. 
 
Wysokość miesięcznego zwolnienia wynosi……………………………………zł 
 
Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia wynosi……………………..zł 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) 

Czytelny podpis (i pieczęć) składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację 



H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej "RODO", informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przechlewo jest Wójt Gminy Przechlewo z 

siedzibą: ul.  Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych  za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@przechlewo.pl , tel. 59 83 34 301. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej pobraniem i windykacją. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie niżej wymienionych przepisów: 
• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
• podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy Przechlewo 
usługi informatyczne i pocztowe, 

• upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa. 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez minimum 10 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana 
sprawy. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Administrator 
przetwarza dane osobowe celem wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa. 

8. Ma Pani/Pan prawo do: 
- dostępu do swoich danych osobowych, 
- sprostowania swoich danych, 
- ograniczenia ich przetwarzania, 
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
POUCZENIE 

1) W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 
2) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 
zawartych w deklaracji Wójt Gminy  Przechlewo określa zgodnie z art. 6o ustawy ucpg w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

OBJAŚNIENIA 

1) Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
2) W części A. należy zaznaczyć: 
- „Pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji; 
- „Nowa deklaracja” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np. należy 
podać datę  zmiany danych oraz przyczynę zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana; 
- „Korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej, należy podać datę, od której obowiązuje korekta oraz należy 
wskazać przyczynę korekty. 
3) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące 
do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o ustawy ucpg. 
4)Opłatę należy uiszczać bez wezwania, do 15 każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy nr 45 9326 0006 0060 0109 2000 0340. 
5) W przypadku złożenia jednej deklaracji na więcej niż jedną nieruchomość, należy załączyć wykaz adresów nieruchomości do deklaracji, wskazując 
ilość osób zamieszkujących każdą nieruchomość. 
6) W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, podpis składa osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania 
tej jednostki. W takim przypadku do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł do reprezentowania tej jednostki organizacyjnej. 


