
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
 pierwsza deklaracja                                                       deklaracja zmieniająca od ..…..-………-……………..r. 

 

 
1. Dane dotyczące zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

(właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w 

przydomowym kompostowniku, przysługuje zwolnienie w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w 

Dobrym Mieście) 

 

Deklaruję, że na terenie nieruchomości ……………………………………………………………...,
                                                                               (adres nieruchomości) 

odpady ulegające biodegradacji będą zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku  

o pojemności: 

 
 TAK ……………….. m3, oświadczam, że posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady 

    stanowiące odpady komunalne; 

 NIE, nie posiadam kompostownika.  

 

2. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
(wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

stanowi iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, a w przypadku kompostowania bioodpadów - pomniejszonej o przysługujące zwolnienie ustalone 

uchwałą Rady Miejskiej w Dobrym Mieście, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) 

 

1. Liczba mieszkańców [A] 

 

 

2. Stawka opłaty za odpady komunalne bez posiadanego kompostownika  

za 1 osobę/miesiąc [B] 

 

 

3. Stawka opłaty za odpady komunalne z posiadanym kompostownikiem 

za 1 osobę/miesiąc [C] 

 

 

4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [D] 

[A · B = D]  lub  [A ·C = D] 

 

 

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

                               (miejscowość, data)              (podpis składającego deklarację) 

 

 

 

…………………………………. 
(imię i nazwisko osoby władającej nieruchomością) 

 

            .…………………………………….. 
(PESEL) 

 

……………………………………. 
(adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy) 

 

………………………………………………… 

(adres do korespondencji) 

 

………………………………………………….. 

(numer telefonu i adres e-mail) 

 

Objaśnienia: 

- przez pojęcie „zamieszkanie” rozumie się ilość osób faktycznie zamieszkałych na nieruchomości, a nie zameldowanych 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XXXV/178/2020 

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 

z dnia 12.11.2020 r. 



 

 

 

Pouczenie: 

1. 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 2020 r., poz. 

1427.).  

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

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

mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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. 

4.  Właściciel nieruchomości, nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej 

śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca, złożenie nowej deklaracji, jest możliwe w terminie 

do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.   

5. Deklarację należy złożyć:  

a)   w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14,  

b)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą Gminy Dobre 

Miasto udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: 

/urzadmiejskidobremiasto/SkrytkaESP lub za pośrednictwem portalu usług publicznych znajdujących się 

pod adresem https://e.dobremiasto.com.pl. 

 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Na podstawie 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  - dalej „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Dobrego Miasta, ul. Warszawska 14, 11-040 

Dobre Miasto, tel.: 89 61 61 314, adres e-mail: urzad.miasta@dobremiasto.com.pl 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru 

odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizowania 

innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Administratora w tym zakresie. 

3. Przetwarzanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa tj. ustawy – ordynacja podatkowa,  

ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach oraz uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. PESEL 

gromadzony jest w celu prawidłowej identyfikacji podatnika zgodnie z wymaganiami ustawy o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

Niepodanie danych określonych w deklaracji będzie traktowane jako nieskuteczne złożenie deklaracji.   

4. Pozyskane dane przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane oraz w celach archiwalnych przez okres czasu przypisany danej kategorii archiwalnej dokumentacji. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora 

danych osobowych tj. dostawcy systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodnego z prawem i bezpiecznego 

przetwarzania danych osobowych, bankowi w przypadku dokonywania płatności przelewem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo na adres: iodum@dobremiasto.com.pl 

 

 

https://e.dobremiasto.com.pl/
mailto:iodum@dobremiasto.com.pl

