
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/88/2019 

        Rady Gminy Sadowne z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
Podstawa prawna:   
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwana dalej Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 
r. – Ordynacja podatkowa  
Składający:               
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Sadowne. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemców 
nieruchomości, dzierżawców nieruchomości a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli 
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 Ustawy). 
Termin składania:      
Pierwsza deklaracja – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
Nowa deklaracja – do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
Miejsce składania:      
Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1.Nazwa i adres siedziby organu 

WÓJT GMINY SADOWNE, UL. KOŚCIUSZKI 3, 07-140 SADOWNE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole) 
□ PIERWSZA DEKLARACJA                   

□ KOREKTA DEKLARACJI                    Data zmiany:____________________ (dd-mm-rrrr) 

□ USTANIE OBOWIĄZKU                    Obowiązuje od:__________________ (dd-mm-rrrr) 

3. Powód złożenia deklaracji (zaznaczyć w przypadku zmiany danych w deklaracji): 
□ ZMIANA ILOŚCI OSÓB 

□ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI     

□ INNA (podać jaka)       

_______________________________________________________________ 

C. ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole) 

4. Forma władania  
□ WŁAŚCICIEL                                                                 □ WSPÓŁWŁAŚCICIEL                                                          

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY                                             □ ZARZĄDCA LUB UŻYTKOWNIK 

□ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA                                        □ SPÓŁDZIELNIA                                                             
 
………………………………………………………..………………………………………………………………..…………..…………  
*podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu 
prawnego) 

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

5. IMIĘ I NAZWISKO 
 

 
 

6. Imię ojca, imię matki  (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 

 

7. PESEL 

            

8. Numer telefonu   
 stac.______________________________ kom.______________________________ 

9. Adres e-mail ________________________________________________ 

C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

10. Kraj 
 

11. Województwo: 
 

12. Powiat 
 

13. Gmina 
 

14. Ulica 
 

15. Numer domu 
 

16. Numer lokalu 
 



17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (Podać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż wpisany w 
części C.2.) 

20. Kraj 21. Województwo: 22. Powiat 

 

23. Gmina 

 

24. Ulica 

 

25. Numer domu 26. Numer lokalu 

 

27. Miejscowość 28. Kod pocztowy 

 

29. Poczta 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

30. Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwe pole)  

□ Zabudowa jednorodzinna                                              □ Zabudowa wielorodzinna 

 

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

31. Miejscowość 

 

32. Ulica 

 

33. Nr domu/ nr lokalu/ nr działki 

(w przypadku nie nadania nr domu) 
 

 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

34. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwe pole) 
 

□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*  

 

□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 
*w przypadku zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne będzie naliczana zniżka zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sadowne oraz nie będzie zapewniony odbiór 
bioodpadów z danej posesji 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

35. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. zamieszkuje ………………. osób.                                                                                                                                                                                    
(liczba mieszkańców) 

F. 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY (Wypełnić w przypadku nie posiadania kompostownika i nie 
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne) 
 
 

 ……………………….……                X             ………….…..………….……..                =       ………………………………  
liczba osób zamieszkujących                stawka opłaty za osobę zgodnie z                       wysokość opłaty 
nieruchomość                                       uchwałą Rady Gminy Sadowne                                 w zł/miesiąc 

                                                                              
F. 2. WYSOKOŚĆ OPŁATY (Wypełnić w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania  

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne) 
 
 ……………………….……                X             ………….…..………….……..                =        ………………………………  
liczba osób zamieszkujących                stawka opłaty za osobę zgodnie z                       wysokość opłaty   
nieruchomość                                       uchwałą Rady Gminy Sadowne                                 w zł/miesiąc 

                                                                              
G. Załączniki 

36. Załączniki (zaznaczyć właściwe pole) 
□ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika 

□ dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji ………………………………………. 

□ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 

□ inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



POUCZENIE: 
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
 
W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Sadowne określi w drodze decyzji wysokość opłaty, zgodnie 
z art. 10 ust. 2b Ustawy – Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. 
Deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sadowne w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz Uchwalą Rady 
Gminy Sadowne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 15 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej 
wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca (w takim 
wypadku złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia); 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy 
Sadowne zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim 
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w 
wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
W przypadku  posiadania przez jednego właściciela więcej niż jedną  nieruchomości  należy wypełnić 

deklarację odrębnie dla każdej z nieruchomości. 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

38. Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

 
      
                                                                                             ________________________________________                                   
____________________________________ 
(miejscowość i data wypełnienia deklaracji)                                                      (podpis) 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

 

Informacja  

W związku z zapisami art. 13 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, tel. 25 675 33 08. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 

można kontaktować się pod adresem mail: iod@sadowne.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Podstawą 

przetwarzania danych jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa;  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Niepodanie danych będzie skutkowało wydaniem decyzji Wójta Gminy Sadowne określającej 

wysokość opłaty. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z przepisami o archiwizacji. 

 


