
 

 

 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
-nieruchomości, na których nie  zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

Numer kartoteki:  

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm) 

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 Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice 

Termin składania: Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

nieruchomości nowego mieszkańca. 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.  

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ  DEKLARACJE 

WÓJT GMINY NAGŁOWICE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI                                      
(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□   złożenie pierwszej  

        deklaracji  
  … ...….-…….-……. 

( dzień – miesiąc - rok)                                          

□  korekta deklaracji        

     
…….-….…-….……… 
( dzień – miesiąc - rok)                      

□  zmiana danych  

       w deklaracji 

...….-…….-…………. 
( dzień – miesiąc - rok)                      

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

□ właściciel nieruchomości    □ współwłaściciel nieruchomości    □ najemca, dzierżawca   □ użytkownik                                  

□ posiadacz samoistny            □ użytkownik wieczysty                  □ zarządca nieruchomością wspólną                                                                

□ inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ                                                                                                                   

□ Osoba prawna □ Jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 
□ Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą 
 

E. Nazwa pełna Firmy ( Nip, Regon):                                                                 

 

 

F. Adres zamieszkania/Siedziba składającego deklarację 

 

 

 
 



G.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Kod pocztowy          28-362 Poczta              Nagłowice 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

telefon kontaktowy:  
 

H. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G 

niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w sposób 

selektywny  w następujących pojemnikach lub workach  (należy wpisać 

ilość poszczególnych pojemników lub worków): 

styczeń ..…..… zł.              

luty..………......zł.             

marzec..............zł.  

kwiecień ..….....zł. 

maj…..…...…...zł.    

czerwiec…........zł.                  

lipiec….…..…..zł. 

sierpień ….…...zł. 

wrzesień..…..…zł. 

październik……zł. 

listopad...…...…zł. 

grudzień…..…..zł. 

………. zł/ 80 l x ……....szt.  

……… zł/ 120 l x …..…szt.  

……… zł/ 240 l x ….…. szt. 

…….... zł/ 1100 l x …… szt. 

……... zł/ 7000 l(KP-7) x ….…. szt. 

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

J. ADNOTACJE ORGANU 
 

Pouczenie: 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.).  

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. 

Wpłaty należy dokonać na aktualny numer konta bankowego podany na stronach lub www.naglowice.pl  lub u inkasenta. Zobowiązany może 

uiszczać opłatę za okresy przyszłe, jako przedpłata.                                                                                                                                                                                            

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej RODO, wskazuje 
się, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Nagłowicach, ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice. 

2)  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Sylwester Cieśla z Centrum Zabezpieczenia Informacji ul. Wapiennikowa 2 lok. 4,  

25-112 Kielce email.: iod@czi24.pl 

3) Dane będą przetwarzane w celu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nagłowice zgodnie                    

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego). 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18stycznia 

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

działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.) 

5) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące               

w realizacji usług.  

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane 

przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

niema wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody. W celu realizacji 

poważnych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia 

skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9)  Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

http://www.naglowice.pl/

