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

 

                                                                        

 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1 
Podstawa prawna: 

 

Składający:          
 

 
 

Termin składania:          
 
 

 

 
Miejsce składania:       
Organ właściwy                 
do złożenia deklaracji:      
                                                        

Art  6m ust  1 ustawy z dnia 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jednolity  

Dz  U  z 2020 r , poz  1439  ze zm )  

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (za właściciela nieruchomości uważa się także: współwłaściciela, użytkownika 

wieczystego, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością)  

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, należy 
złożyć nową deklarację w terminie wynikającym z obowiązującej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach  

 
Urząd Gminy w Żukowie, ul  Gdańska 52, 83-330 Żukowo  

 

Burmistrz Gminy  Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo. 

 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością  
2  W przypadku, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność majątkową należy wypełnić część C 2 , a w pozostałych przypadkach złożyć osobną deklarację i wypełnić część F  

 

 

 

1.PESEL - dotyczy osób fizycznych 

           

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2.Cel złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

 

 □    złożenie pierwszej deklaracji – miesiąc/rok powstania obowiązku opłaty    ________-__________    

                                                                                                                               miesiąc – rok 

 □  nowa deklaracja- zmiana danych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty- data zaistnienia zmiany_______-________-_________                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                      dzień- miesiąc- rok 

Uzasadnienie zmiany ……………………………………………………………………………………………… 

 □   korekta deklaracji ( zmiana nie mająca wpływu na ustalenie wysokości opłaty) z dnia_______-________-_________ 

                                                                                                                                               dzień - miesiąc – rok 

 

□   ustanie obowiązku uiszczenia opłaty (zaprzestanie zamieszkiwania)- miesiąc następny, po którym nastąpiła zmiana  ________-_________ 

                                                                                                                                                                                                  miesiąc – rok 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

       □   Właściciel nieruchomości                        □    Współwłaściciel
2
                    □ Użytkownik wieczysty           

       □    Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu           

       □    Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

       □    Inny podmiot władający nieruchomością ( np  najemca, dzierżawca)………………………………………………………………  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE  właściciela nieruchomości 
C.1. Osoba Fizyczna 

4. Nazwisko 

 

5. Pierwsze imię 6. Drugie imię 

Pola 7 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany                                                  

7. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

C.2. Dane identyfikacyjne współmałżonka (należy wypełnić, gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową) 

8. Nazwisko 

 

9. Pierwsze imię 10. Drugie imię 

 

 

11. Numer PESEL 

 

           
 

Pola 12 należy wypełnić w przypadku, gdy PESEL nie został nadany 

12. Data urodzenia  
       (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXIII/426/2021

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 27 kwietnia 2021 r.
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C.3. Pozostałe podmioty (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, np. zarządca 
nieruchomości, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa) 
13. Nazwa pełna 

 

 

 

 

 

14. NIP 15. REGON 

C.4. DANE NIERUCHOMOŚCI – adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ( dla każdej nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębną deklarację.) 
16. Ulica 

 

 

 

17. Nr domu 

 

18. Nr lokalu 

19. Miejscowość 

 

 

 

20. Kod Pocztowy 21. Poczta 

C.5. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA  lub siedziby właściciela 
22. Kraj 

 

 

23. Województwo 24. Powiat 

25. Gmina 

 

 

26. Ulica 27. Nr domu 28.  Nr lokalu 

29. Miejscowość 

 

 

30. Kod Pocztowy 31. Poczta 

C.6. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA-jeśli jest inny, niż adres miejsca zamieszkania z C.5. 

32. Kraj 

 

 

33. Województwo 34. Powiat 

35. Gmina 

 

 

36. Ulica 37. Nr domu 38.  Nr lokalu 

39. Miejscowość 

 

 

40. Kod Pocztowy 41. Poczta 

C.7. ADRES DO DORĘCZEŃ-jeśli jest inny, niż adres miejsca zamieszkania z C.5. 
42. Kraj 

 

 

43. Województwo 44. Powiat 

45. Gmina 

 

 

46. Ulica 47. Nr domu 48.  Nr lokalu 

49. Miejscowość 

 

 

50. Kod Pocztowy 51. Poczta 

C.8. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW -BIOODPADY 
 

 

 

         □    Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie 
bioodpady stanowiące odpady komunalne (dotyczy tylko nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym). Przedmiotowa informacja stanowi podstawę do częściowego zwolnienia z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 
 

                                                          

      Czytelny podpis składającego oświadczenie o kompostowniku              …………………………………………. 
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D. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

Liczba mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość wskazaną w części C.4 
 

 

                                               

Stawka opłaty określona w 
Uchwale Rady Miejskiej w 

Żukowie w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki 
tej opłaty. 

 

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

 

( Iloczyn wartości z kolumny 1 i 2 tj. kolumna 

1 x kolumna 2) 

1 

 
2 3 

52. 
                    

53. 54. 

Kwota częściowego zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów (można 
zastosować gdy w części C.8 złożono oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów 
w przydomowym kompostowniku). 

55. 

R A Z E M  DO  ZAPŁATY (  kwot z poz. 54,  minus kwota z poz. 55)  

 

56. 

                                                           zł/miesiąc 

 
 

E. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Wysokość opłaty miesięcznej wynikającej z poz. 56 niniejszej deklaracji należy uiszczać  bez wezwania na 

indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy  Żukowo w następujących terminach: 

za styczeń i luty do dnia 15 lutego                           za lipiec i sierpień do 15 sierpnia 

za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia               za wrzesień i październik do 15 października 

za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca                      za listopad i grudzień do 15 grudnia                     

Wpłacając w tych terminach należy kwotę z poz. 60 pomnożyć  przez 2 miesiące 

 
 

F.  DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI (innych niż współmałżonek wymieniony w części C.2.) PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWO 
DOMOWE WSPÓLNIE Z OSOBĄ SKŁADAJĄCĄ DEKLARACJĘ (wspólnie zamieszkujących pod adresem wymienionym w części C.4.) 

Lp  Imię i Nazwisko PESEL 

1    
2    
3    
4    
5    

 

 

POUCZENIE 

W przypadku nie wpłacenia w terminach kwoty opłaty z poz. 60 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 
Zgodnie z art  6m ust  1 ustawy z 13 września 1996 r  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca   
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel  
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach  Zgodnie z art  6o ust  1 cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki  
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Dla osób, których dane są przetwarzane w związku z obowiązkiem utrzymania czystości i porządku w 
gminie  

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest 

Burmistrz Gminy  Żukowo, którego dane kontaktowe są następujące: 
- adres: ul  Gdańska 52, 83-330 Żukowo 

- nr telefonu: 58 685 83 00 

- adres e-mail ugzukowo@zukowo pl  

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych 

na adres mailowy: iod@zukowo pl  
Cel przetwarzania Państwa dane są przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych, czynności 
sprawdzających i kontrolnych oraz w celu poboru opłaty i ewentualnej windykacji i egzekucji  
Podstawa przetwarzania danych 

Podstawa prawną przetwarzania danych są przepisy prawa: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminie, ustawy z dnia 17 czerwca 1966roku o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowanych zgodnie z art  6 ust  1 lit  c) oraz 

lit  e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO)                                                                                                                                                                                                                      

Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania przez Gminę obowiązku zorganizowania odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                                                                                                                                         
Odbiorcy danych Państwa dane przekazywane mogą być podmiotom realizującym zadania publiczne na podstawie przepisów prawa  Ponadto 
odbiorcą danych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia                                                                           
Prawa osób Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich 
sprostowania, żądania usunięcia danych w przypadkach wskazanych w art  17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do 

sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul  Stawki 2, e-mail: 

kancelaria@uodo gov pl )                                                                                                                                                                                                   
Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe  Brak podania danych może 
skutkować nie rozpatrzeniem reklamacji lub wszczęciem z urzędu postepowań administracyjnych w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

 

G.  PODPISANIE DEKLARACJI 

 
 

 

57. Imię i nazwisko osoby składającej deklarację 58. Czytelny podpis osoby składającej deklarację (z podaniem imienia i 

nazwiska) 

59. Data wypełnienia deklaracji (dzień –miesiąc-rok)  

60. Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

61. Czytelny podpis współmałżonka (z podaniem imienia i nazwiska) 

62. Adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 
63. Data (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

 

64. Podpis osoby przyjmującej deklarację/sporządzającej adnotację 
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