
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dzień miesiąc rok

1. Pierwsza deklaracja  1)  Data zamieszkania pierwszego mieszkańca:

2. Nowa (kolejna) deklaracja 2)     Data zaistnienia zmiany:

Przyczyna zło żenia deklaracji  …................................. ....................................................................

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

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

3. Korekta deklaracji 3)                           Data: 

A. Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy O święcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 O święcim

B. Obowi ązek zło żenia deklaracji (zaznaczy ć właściwy kwadrat oraz poda ć datę)

1) Zaznaczyć  w  przypadku  składania  pierwszej  deklaracji,  tj.  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego mieszkańca                                   
- art. 6m ust. 1 ustawy ucpg.

2) Zaznaczć w przypadku składania nowej  deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej

opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi – art. 6m ust. 2  ustawy ucpg  (zmiana  liczby  osób  zamieszkałych, zmiana  sposobu  zbierania  odpadów).

Deklaracja o wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu 
nieruchomo ści na których zamieszkuj ą mieszka ńcy

Podstawa prawna : art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r., poz. 250), zwana dalej ustawą ucpg.

Składaj ący: właściciel nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

Termin składania deklaracji : 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych innych niż określone wyżej w przypisach 1 i 2 – np. w przypadku błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.
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właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
zarządca nieruchomości wspólnej
inny podmiot

C. Podmiot zobowi ązany do zło żenia deklaracji (zaznaczy ć właściwy kwadrat)

D. Dane identyfikacyjne

D.1 Osoba fizyczna

Imię Nazwisko

Pesel Nr telefonu

adres e-mail

D.2 Zarządca lub inny podmiot władaj ący nieruchomo ścią

Nazwa/Imię i nazwisko REGON

NIP Nr tel.

adres e-mail

Osoba do reprezentowania
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Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

selektywny

nieselektywny

D.3 Dane nieruchomo ści na której zamieszkuj ą mieszka ńcy i powstaj ą odpady komunalne

Miejscowość Ulica

Nr domu/lokalu Kod pocztowy

Poczta Inne

D.4 Adres do korespondencji (wypełni ć jeśli inny ni ż w D3)

Miejscowość Ulica

Nr domu/lokalu Kod pocztowy

Poczta Inne

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

E.1 Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo ści, na której
zamieszkuj ą mieszka ńcy (zaznaczy ć właściwy kwadrat)

E.2 Obliczenie wysoko ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty w złotych od mieszkańca za jeden miesiąc określona w obowiązującej uchwale
Rady Gminy Oświęcim

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazaną w poz. D3

Kwota zwolnienia w złotych od członka rodziny wielodzietnej za jeden miesiąc określona
w obowiązującej uchwale Rady Gminy Oświęcim*
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazaną w poz. D3, podlegających zwolnieniu z
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Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, wskazaną w poz. D3, podlegających zwolnieniu z
opłaty (członkowie rodziny wielodzietnej)*
Miesięczna wysokość zwolnienia w złotych (iloczyn kwoty zwolnienia oraz liczby osób
zamieszkujących nieruchomość i podlegających zwolnieniu )*/**
Miesięczna wysokość opłaty w złotych (iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących
nieruchomość pomniejszona o miesięczną wysokość zwolnienia)
* Wypełnia właściciel nieruchomości, któremu przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z
obowiązującą uchwałą Rady Gminy Oświęcim. 

* * W przypadku korzystania ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić i dołączyć załącznik do
niniejszej deklaracji - Dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

F. Podpis składaj ącego deklaracj ę

Miejscowość, data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka 
osoby upoważnionej)

ADNOTACJE ORGANU
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Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Oświęcim 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 lub
okreslonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia natąpienia zmiany. 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Oświęcim określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Oświęcim.

OBJAŚNIENIA

Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce zamieszkania - miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.

Selektywne zbieranie to wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów tj: papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne
i metal, szkło bezbarwne i kolorowe, wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, budowlane i rozbiórkowe oraz ulegające biodegradacji pochodzące z ogrodów.

Stawka opłaty – określona Uchwałą Rady Gminy Oświęcim w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty.

Zmieszane odpady komunalne - odpady komunalne nie poddane segregacji.

W budownictwie wielorodzinnym deklarację składa zarządca nieruchomości.

W przypadku budynków wielolokalowych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do zarządcy
nieruchomości na wskazane przez niego konto.
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3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia oraz art. 6h ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.

5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie
odrębnych przepisów.

Deklarację należy doręczyć do siedziby Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

komunalnymi oraz ustalenia stawek takiej opłaty.

6. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych.

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w punkcie kasowym zlokalizowanym w Urzędzie Gminy
Oświęcim lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Oświęcim.

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016 r.) dalej „RODO”,
informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim,  ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

2. Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD),
e-mail: iod@gminaoswiecim.pl, tel. 33 844-95-35.
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