
 

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/137/2020 

Rady Miejskiej w Żelechowie 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI ……../……../……… 

 

Podstawa 

prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy 

Żelechów, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

Termin 

składania: 
W terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała okoliczność mająca wpływ na powstanie obowiązku 

uiszczania opłaty. 

W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała okoliczność mająca 

wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistniały zdarzenia mające wpływ na 

wysokość opłaty. 

Miejsce 

składania: 
Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Rynek 1, 08 – 430 Żelechów 

Organ właściwy 

do przyjęcia 

deklaracji: 
Burmistrz Żelechowa 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

             ZŁOŻENIE DEKLARACJI (DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU UISZCZANIA OPŁATY (……../………/………) 
 

             KOREKTA DEKLARACJI (DATA ZAISTNIENIA ZMIANY (……../………/………) 

                                                               
  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE: 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL  
          TELEFON KONTAKTOWY 

  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

             

             WŁAŚCICIEL                 WSPÓŁWŁAŚCICIEL               NAJEMCA/DZIERŻAWCA        
 

             UŻYTKOWNIK WIECZYSTY              INNE (wpisać rodzaj władania) ……………………………………….. 

  

D. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 
 

 



 

 

 

 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 

F. POSIADAM PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE 

ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                       TAK                       NIE 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE 

1.  

 

…………  mieszkańców 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

Stawka opłaty miesięcznej za osobę (zł) określona w Uchwale Rady Miejskiej w Żelechowie 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym 

2. 

 

Miesięczne zwolnienie za osobę (zł) z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym, o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Żelechowie w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki 

tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

3. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zł) 

(liczbę osób wskazanych w poz. 1 pomnożyć przez stawkę opłaty z (poz. 2 – 3) 

4. 

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zł) 

(kwotę z poz. 4 należy pomnożyć przez 3) 

5. 

  

H. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z poźn. zm.)  
TOŻSAMOŚĆ I 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Gmina Żelechów reprezentowana przez Burmistrza Żelechowa ul. Rynek 1, 08-430 

Żelechów, tel. (25) 75-41-144, e-mail: zelechow@interia.pl 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem mail: 

iod-km@tbdsiedlce.pl 

CELE PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze wynikających z przepisów: ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. 

aktów prawny. Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie: - art. 6 ust. 1 lit. c) 

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) (Dz. Urz. UE. L Nr 

119), - art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 



 

 

porządku w Gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010 z poźn. zm.) 

ODBIORCY DANYCH 

W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana 

dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy 

prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, 

instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty 

związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS). Pani/Pana 

dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym na podstawie prawa: Biuro 

Projektowo-Wdrożeniowe BPW Lewel s.c. ul. Fabryczna 4a, 00-446 Warszawa; 

EKOLIDER Jarosław Wyglądała Lucin 4, 08-400 Garwolin. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych powyżej oraz po wygaśnięciu obowiązku wynikającego z ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach., 

zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z 

powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na 

adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres 

zelechow@interia.pl. 

PRAWO WNIESIENIA SAKRGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na 

niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI 

LUB OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niepodanie danych uniemożliwi 

załatwienie sprawy. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 

DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych 

osobowych przez Pana/Panią deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami. 
  

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością 

data: czytelny podpis: 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm.) powyższa deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego na podstawie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 

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

poz. 2010 z poźn. zm.), w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Żelechowa określa, w drodze 

decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w 

tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

3. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                         (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2010 z poźn. zm), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Żelechowa 

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.  

4. 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. 
 

…....................................................................................... 
(data i czytelny podpis składającego deklarację) 

 


