
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/84/2019   

Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku   
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI  
      

Podstawa 

prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

Termin 

składania 

deklaracji: 

 

 

Miejsce 

składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie Gminy Domanice 

 

 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych  

 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 

 

Urząd Gminy Domanice  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

WÓJT GMINY DOMANICE, DOMANICE 52, 08 – 113 DOMANICE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI       

□ pierwsza deklaracja  

Data powstania obowiązku opłaty 
( ______-_____-_________) 

  (dzień, miesiąc, rok) 

Nowa deklaracja, składana w przypadku:  

□ zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości opłaty 

 

Data powstania obowiązku opłaty 

( ______-_____-_________) 

(dzień, miesiąc, rok) 

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty 

Data powstania obowiązku opłaty 

( ______-_____-_________) 

(dzień, miesiąc, rok) 

□ korekty deklaracji 
Data powstania obowiązku opłaty 

( ______-_____-_________) 

(dzień, miesiąc, rok) 

C. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. Składający: 

  właściciel                              współwłaściciel               użytkownik wieczysty    

  inny podmiot (jaki?) ___________________________________ 

2. Nazwisko i imię  

 

3. PESEL 

Adres do korespondencji 4. Kraj  

5. Województwo 6. Powiat 

7. Gmina 8. Kod pocztowy 

9. Ulica 10. Poczta 

11. Miejscowość 12. Nr domu  13. Nr lokalu 

14. Adres e-mail  (element fakultatywny) 



15. Telefon (element fakultatywny) 

16. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  elektroniczną (e-mail)           telefoniczną (sms)            nie wyrażam zgody 

D. DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  

1. Nazwisko i imię  

 

2. PESEL 

Adres do korespondencji 3. Kraj  

4. Województwo 5. Powiat 

6. Gmina 7. Kod pocztowy 

8. Ulica 9. Poczta 

10. Miejscowość 11. Nr domu  12. Nr lokalu 

13. Adres e-mail  (element fakultatywny) 

14. Telefon (element fakultatywny) 

E. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE (w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy 

wypełnić odrębną deklarację) 

1. Kraj 2. Województwo 

3. Powiat 4. Gmina 

5. Ulica 6. Kod pocztowy 

7. Miejscowość 8. Poczta 

9. Nr domu 10. Nr lokalu 

F. CZY DANA NIERUCHOMOŚĆ POSIADA KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I 

KOMPOSTUJE W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE? (zaznaczyć 

właściwy kwadrat) 

 Tak                                  Nie 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

…………..… osób 

2. Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny. 

Stawka 

opłaty za 

jednego 

mieszkańca 

Wysokość zwolnienia za 

kompostowanie 

bioodpadów                                  

w przydomowym 

kompostowniku 

Zadeklarowana 

liczba 

mieszkanców 

wskazana w 

części G1 

Wysokość miesięcznej 

opłaty ((kolumna I – 

kolumna II) x kolumna 

III) 

Opłata 

kwartalna 

(kolumna IV    

x 3 m-ce) 

I II III IV V 

     

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kwartał wynosi ……………… zł. 

(słownie…………………………………………………………………………………………..... zł. 

H. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

I. DANE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Imię/Imiona 2. Nazwisko/Nazwiska 

3. Data wypełnienia deklaracji (dzień, miesiąc, 

rok)                                           

- -  

4. Czytelny podpis osoby/osób (pieczęć) 

składających deklarację 

J. ADNOTACJE ORGANU 



 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub wpłacenia 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. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). 

   

OBJAŚNIENIA:   

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Domanice o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami w formie papierowej lub za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej musi być opatrzona 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.   

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. 

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

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości, 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. Opłatę należy uiścić raz na kwartał (za kwartał I - do 10 kwietnia danego roku, za kwartał II - do 10 lipca 

danego roku, za kwartał III - do 10 października danego roku, za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku) na 

rachunek bankowy wskazany w Urzędzie Gminy Domanice po złożeniu deklaracji, w tytule podając imię, 

nazwisko i adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 

5. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 

PESEL lub NIP. Numer PESEL wypisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.  

6. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość zwolnienia za reguluje 

oddzielna uchwała Rady Gminy Domanice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

7. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Dane 

zawarte w deklaracji i oświadczeniach (w szczególności ilości osób zamieszkujących posesję) będą 

weryfikowane.    

8. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Domanice określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę liczbę osób 

zamieszkujących daną nieruchomość pomnożoną przez wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zbieranymi i obieranymi w sposób selektywny.  

9. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

mnożąc liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość przez wysokość stawki opłaty podwyższonej, 

wynikającą z odrębnej uchwały Rady Gminy Domanice. 

  

  



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, tel. 25 

6312982, e-mail: ugdomanice@wp.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwa kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 

komunalnych, w tym ustalenia i pobrania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również w 

celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

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

w sytuacji, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane „MIKROBIT” Sp. z o.o. ul. T. Zana 39, 20-601 Lublin, 

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000009552 na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice 

      Halina Kolo 


