
 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XIII.91.2020 

Rady Gminy Słubice  

z dnia 7 lutego 2020 r. 

   

 

 

 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna: 

 

Składający: 

 

 

Organ właściwy: 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 

ze zm.).  

Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek 

organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub innych podmiotów władających 

nieruchomością zamieszkałą. 

Wójt Gminy Słubice. 

 

A.  MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI  

1.Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice 

B.  OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 

 2. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□ pierwsza deklaracja                                              

□ zmiana danych  

□ korekta deklaracji 

C.  PODMIOT  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ 

3.  

□ właściciel nieruchomości                     

□ współwłaściciel                      

□ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna  lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ inny podmiot władający nieruchomością 

D.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ   

D.1  DANE  INDETYFIKACYJNE   
 4. Nazwisko/Nazwa 

 

5. Pierwsze imię 6. Drugie imię 

7. Numer PESEL/ REGON*/ Numer NIP 

 

8. Numer telefonu kontaktowego** 

 

 

9. E-mail** 

 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

10. Kraj 

 

11. Województwo 

 

12. Powiat 

 

13. Gmina 

 

 

14. Miejscowość 

 

 

15. Ulica 

 

 

16. Nr domu  

 

 

17. Nr lokalu 

 

 

18. Kod pocztowy  

 

19. Poczta 

 

F.  ADRES  NIERUCHOMOSCI  DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
20. Gmina  

 

 

 21. Miejscowość 

 

22. Ulica 

 

23. Nr domu 

 

24. Nr lokalu 

 

 

25. Kod pocztowy 

 

26. Poczta 

 

27. Numer ewidencyjny działki *(gdy nie ma numeru domu) 

 

 

 



 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X) 

❑ 28. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne*(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

 

❑29.  nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne 

 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  

KOMUNALNYMI: 
 

30. Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość 

(wskazaną w części F) 

 

 

 

 

31. Miesięczna stawka opłaty ( zł/ osobę) 

 

 

32. Wysokość opłaty miesięcznej (iloczyn osób 

zamieszkujących  nieruchomość i stawki opłat) 

 

 

 

 

33. Wysokość przysługującego zwolnienia z tytułu 

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostowniku  przydomowym 

 

34. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  po odliczeniu przysługującego 

zwolnienia 

 

I.  PODPIS  OSOBY  SKŁADAJĄCEJ  DEKLARACJĘ 
35. Miejscowość i data 

 

 

 36. Czytelny podpis składającego deklarację: 

 

 

J. ADNOTACJE  ORGANU 

 

 
 

OBJAŚNIENIA: 

1. DO PUNKTU B. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA DEKLARACJI – należy zaznaczyć: 

- pierwsza deklaracja-gdy podmiot/osoba składa deklarację po raz pierwszy, 

- zmiana danych- w przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

- korekta deklaracji- w przypadku, gdy zmianie ulegają dane nie mające wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

2. Do pkt G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW: należy zaznaczyć 

pkt 28. jeżeli właściciel/ współwłaściciel/ użytkownik wieczysty/ jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu/ inny podmiot władający nieruchomością/ najemca, dzierżawca, użytkownik nieruchomości zamieszkujący w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym, kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym. Pkt 28 nie dotyczy 

nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi. Należy zaznaczyć pkt. 29 jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 

przekazywane odbiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Gminy Słubice 

 

* w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany 
**  pole nieobowiązkowe 

 

POUCZENIE: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy    z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019r., poz.1438 ze zm.) 

2) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 

w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Słubice określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3) W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Słubic zawiadamia właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 

podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za 



 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.  

4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta 

Gminy Słubice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

5) 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.  

6)  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.  

7) Deklarację można złożyć: 

a. osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, lub  

b. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, lub 

c. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach 

ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl  

  

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

  

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Słubice z siedzibą w Słubicach ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, tel. 24 277 

89 31, mail: gmina@slubice.org.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych jest Martyna Czarnecka ul. Płocka32, 09-533 Słubice,  tel. 24 277 89 35, e-mail martynacz@slubice.org.pl; 

3. Celem   przetwarzania   danych   jest   zorganizowanie   odbierania   odpadów komunalnych, naliczanie opłat oraz dokonywanie 

stosownych rozliczeń. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w 

związku z art. 6n ust. 1 pkt 1,art. 6m oraz art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.) 

4. Odbiorcami   danych   osobowych   mogą   być:   pracownicy   administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub administratora, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres odbierania odpadów komunalnych, a następnie przez okres wynikający z 

właściwych przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, gdy zachodzą określone prawem okoliczności. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie  danych  jest  wymogiem  ustawowym,  niezbędnym  do  realizacji  celów określonych w art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2010 ze zm.). 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane. Administrator nie planuje również przekazywać 

Pani/Pana danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 
 

 

http://www.epuap.gov.pl/
mailto:gmina@slubice.org.pl
mailto:martynacz@slubice.org.pl

