
 

Załącznik do uchwały nr XVI/102/20 

Rady Gminy Głuchów 

z dnia 8  stycznia  2020 r. 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

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

  z poźn. zm.) 

Składający: Właściciele (w rozumieniu ustawy o czystości i porządku w gminach) nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy 

Głuchów, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne  
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do  10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Sposób składania: 1) osobiście w Urzędzie Gminy Głuchów, adres: Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów;  

2) listownie na adres : Urząd Gminy Głuchów, Aleja Klonowa 5, 96-130 Głuchów; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

a) format elektroniczny: DOC, PDF; 

b)dokument w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy 
Głuchów udostępnianej na elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, adres 9662mgulvp/skrytka 

c) dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą 

kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu 

elektronicznego, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY GŁUCHÓW 

Aleja Klonowa 5; 96-130 Głuchów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję): 

Pierwsza deklaracja 

data powstania okoliczności powodującej obowiązek złożenia: dzień- miesiąc-rok)

Deklaracja zmieniająca

data zaistnienia zmiany:  (dzień- miesiąc-rok) 

Korekta deklaracji   data :   (dzień- miesiąc-rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj własności, posiadania (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

�  właściciel            � współwłaściciel                � użytkownik wieczysty                  � najemca                                              

� dzierżawca           � osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                                                      

�  inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

�  osoba fizyczna     � osoba prawna     � jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej                    
1. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych)  / PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej)  

 

  
2. PESEL 3. NIP 



D1. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY 
4. KRAJ 5. WOJEWÓDZTWO 6. POWIAT 

7. GMINA 8. ULICA 9. NR DOMU 10. NR LOKALU 

11. MIEJSCOWOŚĆ 12. KOD POCZTOWY 13. POCZTA 14. NR TELEFONU 

D2. ADRES DO KORESPONDENCJI 
 (należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację wskazany w D.1. 

 15. KRAJ 16. WOJEWÓDZTWO 17. POWIAT 

 18. GMINA 19. ULICA 20. NR DOMU 21. NR LOKALU 

 22. MIEJSCOWOŚĆ 23. KOD POCZTOWY 24. POCZTA 

 

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE 
 25. GMINA 26. ULICA 27. NR DOMU 28. NR LOKALU 

29. MIEJSCOWOŚĆ 30. KOD POCZTOWY 31. POCZTA 

32. RODZAJ  ZABUDOWY NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA( zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                 



33. ZAZNACZYĆ, JEŻELI BIOODPADY SĄ KOMPOSTOWANE W KOMPOSTOWNIKU 

PRZYDOMOWYM I WŁAŚCICIEL ZAMIERZA SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA (dotyczy tylko zabudowy 

jednorodzinnej) 

□ TAK ODPADY SĄ KOMPOSTOWANE 

□ TAK, ZAMIERZAM SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI          

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części 

E. 
34.                             osób /osoby 

Stawka opłaty za osobę, określona w uchwale Rady Gminy 

Głuchów w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. 

35.                                          zł/os. 

Miesięczna wysokość opłaty  (iloczyn poz. 34 i poz. 35) 
 dotyczy nieruchomości wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, na 

których bioodpady nie są kompostowane. 

 36.                                          zł/m-c 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli 

nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady.  
 37.                                        zł 

Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia: 
 dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady są 

kompostowane i właściciel korzysta ze zwolnienia w związku z 

zaznaczeniem poz. 33 (różnica poz.36 i poz.37) 

 38.                                      zł/ m-c 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data Czytelny podpis 

    



H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

  

 
 

POUCZENIE 

1)  W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 

określonym stosowną uchwałą Rady Gminy Głuchów lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 r poz. 1438 ze zm.). 

 

2) Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 

 za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  

w deklaracji właściwy organ określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

 

3) Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku 

niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ 

 w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
OBJAŚNIENIA 

 

1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X”, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie składał 

wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, 

której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych.  

2)  Pole „deklaracja zmieniająca” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej 

nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąc następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

3)  Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu  

(np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.  

4)   Właściciel  nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację 

 dla każdej z nieruchomości. 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Głuchów reprezentowana przez Wójta Gminy, Aleja 

Klonowa 5, 96-130 Głuchów.  

II. Inspektor Ochrony Danych 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z dopiskiem „Gmina Głuchów” lub 

pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.  

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

w tym ewidencji deklaracji, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ulg w 

spłacie opłaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 



administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 900 z późn. zm.)- podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

IV. Okres przechowywania danych  

Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

 i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

V. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do 

PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.  

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny . 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 
Zapoznałem/am się z klauzula informacyjną RODO w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

        

        

………..……………………………….. 
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

     

       


