
  

 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Numer kartoteki 
(wypełnia urząd) 

  

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn.zm.) 

Składający Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości  położonych na terenie  
Gminy 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. Właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 

wysokość  zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca 

w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Nagłowicach ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice 

A. Organ do którego składa się deklarację 

WÓJT GMINY NAGŁOWICE 

B. Obowiązek złożenia deklaracji 

□   złożenie pierwszej  

        deklaracji  

 

  … ...….-…….-……. 

( dzień – miesiąc - rok)                                          

□  korekta deklaracji        

  

 

 …….-….…-….……… 

( dzień – miesiąc - rok)       

  □  zmiana danych              

       w deklaracji 

 

...….-…….-…………. 

( dzień – miesiąc - rok)   

                  

data zaistnienia obowiązku 

( wypełnia urząd) 

 

        ………/………./……… 

 ( dzień  –  miesiąc  -  rok) 

 

C. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

(Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

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

□ posiadacz samoistny  □ użytkownik wieczysty   □ zarządca nieruchomością wspólną                                                                

□     inny podmiot władający nieruchomością 

D. Dane składającego deklarację (dane obowiązkowe) 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA 

 

PESEL:…………………………………………………………                                                                                                                        

 

 ……………………………..                                                                                      
IMIĘ OJCA 

 

………………………………….                                                
IMIĘ MATKI 

 

 

 

………………………………………………………………. 

IMIĘ I NAZWISKO  MAŁŻONKA 

 

PESEL: …………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                        

…………………………….. 
IMIĘ OJCA 

                                                             

…………………………………. 
IMIĘ MATKI 

 

TELEFON / E-MAIL  

 

……………………………… 

 

…………………………………. 



E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

 Miejscowość 

 
 

28-362 
Kod pocztowy 

 

NAGŁOWICE 
Poczta 

 

Ulica 

 
Nr domu Nr lokalu 

 

Numer  działki (w przypadku braku numeru budynku.)   

F. Adres zamieszkania/adres do korespondencji  
(jeśli jest inny, niż adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne) 

 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 

G. Liczba osób zameldowanych  na nieruchomości: 
 (wypełnia urząd) 

 

………………… 

H. Oświadczam, że na terenie nieruchomości  wskazanej  w części E niniejszej 

deklaracji   ZAMIESZKUJE  NA  STAŁE (osób): ………………… 

I. Oświadczam, że na terenie nieruchomości  wskazanej w części E niniejszej deklaracji                            

ZAMIESZKUJE CZASOWO (dotyczy min. studentów, uczniów w internatach, osób pracujących w delegacji  itp.): 

 styczeń: _____os. x ….. zł = …….zł.                   lipiec: ________os. x ….. zł = …….zł. 

 luty: ________os. x ….. zł = …….zł.                   sierpień: ______os. x ….. zł = …….zł. 

 marzec:  _____os. x ….. zł = …….zł.                  wrzesień:  _____os. x ….. zł = …….zł. 

 kwiecień: ____os. x ….. zł = …….zł.                   październik: ___os. x ….. zł = …….zł. 

 maj: ________os. x ….. zł = …….zł.                   listopad: ______os. x ….. zł = …….zł. 

 czerwiec: ____os. x ….. zł = …….zł.                   grudzień:  _____os. x ….. zł = …….zł. 

J. Oświadczam  że bioodpady  stanowiące odpady  komunalne  powstające na terenie nieruchomości 

wskazanej w części E niniejszej  deklaracji będą poddawane procesowi  kompostowania w 

kompostowniku przydomowym. 

□ TAK □ NIE 

K. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wyposażonych                                                             

w kompostownik (zgodny z obowiązującą uchwałą Rady Gminy) 

Liczba osób zamieszkujących na 

stałe nieruchomość 

 Stawka opłaty 

 

 Kwota opłaty miesięcznej zł. 

  

 

………… 
 

………… 
 

……………. 

L. Wyliczenie opłaty dla nieruchomości  zamieszkałych ( brak kompostownika) 
 

Liczba osób zamieszkujących na 

stałe nieruchomość 

 

 Stawka opłaty 
 

 Kwota opłaty miesięcznej zł.  

 

 

………… 
 

………… 

 

……………. 

Ł. Sumowanie opłaty dla osób zamieszkałych na 

stałe i czasowo.  
( kwotę  opłaty miesięcznej z pozycji I sumujemy z kwotą opłaty 
miesięcznej  z pozycji K  lub L) 

 

styczeń = ………… zł              lipiec = ………...…..zł. 

luty =……………....zł.             sierpień = …..….......zł. 

marzec = ...................zł.            wrzesień =…....…....zł. 

kwiecień =…............zł.             październik =............zł. 

maj =  ..……….........zł.            listopad =……..…....zł. 

czerwiec =  ..……....zł.             grudzień =….…...….zł 



 

 

INFORMACJA DO DEKLARACJI  

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Dodatkowe informacje  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
Wykaz osób zgłoszonych do deklaracji*. Należy podać status domownika np.: student, uczeń w internacie, osoba  pracująca w delegacji, itp.                            

* dane  dobrowolne;  weryfikacja na podstawie art.6o ust.1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. 

Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych 

zamieszczonych w deklaracji.                                                                                

 

 

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

………………………,…………………. 

        (miejscowość i data)                                                                        
               

                                                                                           …………………………………….                                                                                                                                                       
                                                                                                                         (czytelny podpis małżonka) 

M. Ryczałtowa stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego 

na nieruchomości  lub  innej  nieruchomości  wykorzystywanej  na cele  rekreacyjno-wypoczynkowe.                                                                   

Stawka opłaty za odpady selektywnie zbierane. (zgodny z obowiązującą uchwałą Rady Gminy) 

 

 

……………zł. 

N. Ustanie obowiązku ponoszenia opłaty: 

 

Oświadczam że na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji od   

                                                                                                                                      ……..…/…...…./…..…. 
nikt nie zamieszkuje.                                                                                                      ( dzień / miesiąc / rok ) 



 

 

 

 

 
 

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 2022 r.  poz. 479 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 stronie www.naglowice.pl  lub u inkasenta.  

Zobowiązany może uiszczać opłatę za okresy przyszłe, jako przedpłata. 
                                                                                                                                                                                            

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.), informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nagłowice ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice reprezentowana przez 
Wójta Gminy Nagłowice.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Sylwester Cieśla Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. ul. Wrzosowa 15 lok. 1  

25-211 Kielce email.: iod@czi24.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

1) realizacji przysługujących Gminie uprawnień bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych przepisami prawa lub gdy jest to 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz niezbędnego i 
prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem 

zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), e) i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 
2) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; 

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

3) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

4) wypełniania ustawowych zadań wynikających w szczególności z: 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków innych aktów prawa powszechnie obowiązującego. 
5) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy, a w szczególności: 

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; 

- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie 
z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/; 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi; 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie 

zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane 

osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań z zawartych umów; 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania; 
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie 

realizacji usługi; 
9. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

http://www.naglowice.pl/

