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DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 

MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Trzebielino) 

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

Składający: Właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w 

rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Miejsce składania: Urząd Gminy w  Trzebielinie, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino. 

Terminy składania: W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie 

do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

 

A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:* 

 
Nazwisko/Nazwa 

Imię Kraj    

Województwo       Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr Domu Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Nr telefonu 

 

 osoba fizyczna       Pesel  ………………………………. 

 osoba prawna         NIP    ………………………………. 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

B. ADRES  NIERUCHOMOŚCI  NIEZAMIESZKAŁEJ: 

 
Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

 C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:* 

 

  1) PIERWSZA DEKLARACJA 

  2) ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

 

 

 D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ:* 

 

 właściciel, użytkownik wieczysty,                  współwłaściciel,                    inny podmiot 

 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  
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Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

worków oraz pojemników miesięcznie odbieranych z nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w 

drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Trzebielino. 
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Pojemność worka Iloczyn liczby worków miesięcznie odbieranych z nieruchomości oraz 

stawki opłaty 

120 litrów ....................  X 19,19 = .................... 
liczba worków   x   stawka opłaty  =  kwota w PLN 

 
 

Pojemność 

pojemnika 

Iloczyn liczby pojemników miesięcznie odbieranych z nieruchomości oraz 

stawki opłaty 

1100 litrów .................... X 61,41 = .................... 
liczba pojemników   x  stawka opłaty  =  kwota w PLN 

 

 

 

…………………………………………………….         …………………………………………. 
                      (miejscowość i data)                                                                    (czytelny podpis składającego/ 

                                                                                                                                  osoby reprezentującej) 

F. ADNOTACJE URZĘDOWE 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
W związku z realizacją wymogów 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”), informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Trzebielino jest Wójt Gminy Trzebielino  ul. Wiejska 

15, 77-235 Trzebielino. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Trzebielino jest Pan Paweł Wrycza  – e-mail: p.wrycza@trzebielino.pl 
tel.59 8580223 lub 253. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzebielino na 

podstawie art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino. 
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 
6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania i usunięcia.  

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Państwa określonych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 

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

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Trzebielino deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany 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 (art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 
Objaśnienia: 

* zaznaczyć właściwy kwadrat. 
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