
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy 

Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI LUB KOMPUTEROWO 

 
DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Składający: 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych 
Gminy Białobrzegi, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 

Termin złożenia deklaracji:  
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub od dnia 
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

Miejsce składania deklaracji: 
Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 
 

Organ, do którego składana jest 
deklaracja 

Wójt Gminy Białobrzegi 

 

A. Obowiązek złożenia deklaracji  

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwy kwadrat 

□    pierwsza deklaracja   

                                       

□    nowa deklaracja 

 

□    wygaśnięcie zobowiązania 

 

□    korekta deklaracji                                                                                        

 -  -   

 -  -  

 -  -  

 -  -  
 

Data zamieszkania/ powstania odpadów 

 

Data zmiany 

 

Data zmiany 

 

Data korekty 

 

 

 
 
 
A.2. Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji zmieniającej/ korekty deklaracji lub wyjaśnienie przyczyny wygaśnięcia 
zobowiązania*: 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji - zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

właściciel nieruchomości 

współwłaściciel nieruchomości 

użytkownik wieczysty 

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki np. najemca, dzierżawca)……………………………………………… 

 



C.1. Dane identyfikacyjne  podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji 

1. Imię i nazwisko/pełna nazwa** 
 

 

2. PESEL/NIP** 

3. Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe) 

 

4. E-mail (dane nieobowiązkowe) 

 
 

C.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby** 

5. Kraj 

 

6. Województwo 

 

7. Powiat 

 

8. Gmina 

 

9. Miejscowość 

 

10. Ulica 

 

11. Nr domu 

 

12. Nr lokalu 

 
 

13. Kod pocztowy 

 
 

14. Poczta 

 
 

C.3. Adres do korespondencji (wpisać jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby**)  

15. Kraj 

 

16. Województwo 

 

17. Powiat 

 

18. Gmina 

 

19. Miejscowość 

 

20. Ulica 

 

21. Nr domu 

 

22. Nr lokalu 

 
 

23. Kod pocztowy 

 
 

24. Poczta 

 
 

C.4. Dane identyfikacyjne współwłaściciela nieruchomości 

25. Imię i nazwisko/pełna nazwa** 26. PESEL/NIP** 

27. Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe) 28. E-mail (dane nieobowiązkowe) 

C.5. Adres zamieszkania/Adres siedziby** 

29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat 

32. Gmina 33. Miejscowość 34. Ulica 

35. Nr domu 36. Nr lokalu 37. Kod pocztowy 38. Poczta 

C.6. Adres do korespondencji (wpisać jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby**) 

39. Kraj 40. Województwo 41. Powiat 

42. Gmina 43. Miejscowość 44. Ulica 

45. Nr domu 46. Nr lokalu 47. Kod pocztowy 48. Poczta 

C.7. Adres nieruchomości w Gminie Białobrzegi, na której powstają odpady komunalne  

49. Miejscowość  50. Nr domu 51. Nr lokalu 



52. Nr działki*** 
 
 

53. Kod pocztowy 
 

54. Poczta 
 

D. Oświadczenie o sposobie zbierania odpadów  

55. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej  
w części C.7 niniejszej deklaracji odpady są gromadzone  
w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

selektywny 

nieselektywny (zmieszany) 

 

E. Oświadczenie o liczbie mieszkańców 

56. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.7 niniejszej deklaracji zamieszkuje 

(podać liczbę)………….osób.  

 

F. Obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

57. Wysokość deklarowanej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
a) W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje od 1 do 4 mieszkańców: 

 

…………………………………  x   ……………….zł =..…………………………………….. zł    albo 
  (liczba osób zamieszkujących nieruchomość )              (stawka opłaty.)             (iloczyn liczby osób zamieszkujących i stawki opłaty) 
 
 

b) W przypadku gdy na nieruchomości zamieszkuje 5 lub więcej mieszkańców: 
 

……………5………………  x     ……………………zł =..…………………………………….. zł 
  (liczba osób zamieszkujących nieruchomość )              (stawka opłaty.)                 (iloczyn liczby 5 osób zamieszkujących i stawki opłaty) 
 

G. Podpis składającego deklarację 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
 
58. Imię i nazwisko 
 
 
 

59. Czytelny podpis (pieczęć**) 60. Data wypełnienia deklaracji 
 

61. Imię i nazwisko 
 

62. Czytelny podpis (pieczęć**) 
 

63. Data wypełnienia deklaracji 
 

 
 

H. Adnotacje organu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i podpis przyjmującego formularz 

 
 

……………………………...                ……………………………...   
                                             (data)                                                    (podpis przyjmującego deklaracje) 



Objaśnienia: 

* W przypadku zmiany danych lub wygaśnięcia obowiązku uiszczania opłaty należy uzasadnić konieczności złożenia 
deklaracji zmieniającej lub wyjaśnić przyczyny ustania obowiązku uiszczania opłaty np. zbycie nieruchomości, zmiana 
liczby mieszkańców, przystąpienie bądź odstąpienie od zbierania odpadów w sposób selektywny, zmiana danych 
osobowych, zmiana danych teleadresowych) 

** Dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

*** Wpisać, jeżeli nieruchomość nie ma nadanego numeru 

 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Białobrzegi 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. 

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty zostanie określona w drodze decyzji. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia 
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

4. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje – w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym 
na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. 

5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym 
nastąpiła zmiana.  

6. Zamieszkiwanie oznacza rodzaj pobytu osoby cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby 
w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego w danym okresie,  
a w szczególności nocowania, stołowania się i wypoczynku po pracy czy nauce; miejsce koncentracji interesów 
życiowych określonej osoby. Oznacza to, że inne miejsca nie mogą być uznane za miejsca, w których koncentrują się 
interesy życiowe tej osoby w danym okresie. W przypadku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
okresem, w którym musi zaistnieć wskazany powyżej stan, jest wyłącznie okres miesiąca kalendarzowego.  

7. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 
Białobrzegi.  

8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty. W przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięć osób, stawkę 
opłaty nalicza się od pięciu osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

(przetwarzanie danych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące 

informacje: 

TOŻSAMOŚĆ I DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi 

reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi.  

Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

skontaktować: 

a) listownie na adres Urzędu Gminy w Białobrzegach, 

b) telefonicznie 17 224 03 52, 

c) na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 

 prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na 

odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi, 

 przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz egzekucji należności.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 

  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 

ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej, dane 

osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym  

w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy  

z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych 

osobowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich 

sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona). 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa.  

INFORMACJA O 

ZAUTOMATYZOWANYM 

PODEJMOWANIU DECYZJI 

Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie będą profilowane. 

   

Oświadczam, że zapoznałem / am się z powyższymi informacjami. 

 (data i podpis)…………………………………………… 

mailto:k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl

