
1 
 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr XII/116/20 

Rady Gminy Bedlno z dnia 25 lutego 2020r. 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) dalej zwana ucpg. 
 
 
 
 

 
Składający: 

Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy. 

 

 osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także  współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub  
w użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

 

 

 

 

 

Termin składania:    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  zobowiązany  złożyć  nową  
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.                  

 
Miejsce składania: 

 Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno 

  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
 
WÓJT GMINY BEDLNO, BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO 

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 
 
 
 

 

 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem  „ x ” ): 
 
❑1. Pierwsza deklaracja                                                                                                    - (data powstania obowiązku opłaty) ……………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                            ( dzień – miesiąc – rok ) 

 
 
❑2. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty                          - (data wystąpienia zmiany)   …………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                            ( dzień – miesiąc – rok ) 
 
 
❑3. Korekta deklaracji                                                     - (okres, którego dotyczy korekta)  ……………………………………………………………………….……… 
                                                                                                                                                               ( od dzień – miesiąc – rok   do dzień – miesiąc – rok) 
 
 

 
 
 
 
❑ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: …………..). 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „ x  ” ): 
 
❑ właściciel  ❑ współwłaściciel                             ❑ użytkownik wieczysty 
 
❑ inny podmiot władający nieruchomością  
 
❑ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu 
 
 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
 
 
 
 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem  „ x ” ): 
 
❑1. osoba fizyczna  ❑ 2. osoba prawna  ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 
 
 

 5. Nazwisko i imię * 
 
 
 

6.  Numer PESEL* 

 7. Nazwa podmiotu **   8. NIP  ** 9.  REGON ** 

 D.2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY * * 

 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina         14. Ulica 15. Nr domu   16. Nr lokalu 

 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 
 
 
 
 
 
 
 

20. Telefon*** 
 
 

 

21. E – mail*** 
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D.3. ADRES KORESPONDENCYJNY ( WPISAĆ, JEŻELI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST  
       INNY NIŻ ADRES W CZĘŚCI D.2.) 

 
 22. Kraj 23. Województwo 24. Powiat 

 25. Gmina 26. Ulica 27. Nr domu 28. Nr lokalu 

 29. Miejscowość 30. Kod pocztowy 31. Poczta 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

 
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI ( adres )  

 32. Miejscowość 33. Nr domu 34. Nr lokalu 

35.  Kod pocztowy 36. Poczta 

   E.2.  RODZAJ ZABUDOWY (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem  „ x ” ): 

 37.                      

                ❑ Jednorodzinna 

38.                                              

 ❑ Wielorodzinna  

   F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW    

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

 39.  

❑ Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

40.  

 ❑ Nie posiadam kompostownika przydomowego 

   G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca  41.                                                                                                              

zł/osobę/m-c 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E. 42.  

 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za wszystkich  mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części E.  (iloczyn poz. 41 i poz. 42) 

43. 

zł/m-c 

Miesięczna wysokość zwolnienia z części opłaty w związku z 

kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym za jednego mieszkańca **** 

44.  

zł/osobę/m-c 

Miesięczna wysokość   zwolnienia z części opłaty w związku z 

kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym za wszystkich  mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E.  (iloczyn poz. 42  

poz. 44) **** 

45. 

zł/m-c 

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za wszystkich  mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części E. po uwzględnieniu   zwolnienia z części opłaty w związku z 

kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym (od kwoty z poz. 43 należy odjąć kwotę z 

poz. 45) **** 

 

46. 

zł/m-c 
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H. ZAŁĄCZNIKI 

 47.  

 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
48.                                                                                      Klauzula Informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:  
1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Wójt Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno 
2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria 
Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail: dorota.wiosetek@ugbedlno.pl 
3.Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań:  
a) prowadzenie ewidencji deklaracji, ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości, 
 b) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 
c) związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych, 
d) wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                         
w gminach,  
e) weryfikacja prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  
4. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi odbierania odpadów 
komunalnych. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom o których mowa w art. 298 ustawy Ordynacja podatkowa lub 
organom egzekucyjnym, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom 
świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie 
szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.  
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:  
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia, 
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia, 
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,                     
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
8. Gdy  podanie  danych  osobowych  wynika  z  przepisów  prawa,  jest  Pani/Pan  zobowiązana(y)  do  ich  podania.  Konsekwencją  nie  
podania  danych  będzie  wszczęcie postępowania z urzędu. 
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

J.  DANE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

.  49.  Imię i nazwisko właściciela nieruchomości / osoby 
reprezentującej właściciela nieruchomości (należy dołączyć 
pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie 
do reprezentowania właściciela nieruchomości ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Podpis (pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51. Data wypełnienia deklaracji ( dzień – miesiąc – rok )                 

 

  ……………..-………………-…………………………………. 

 
K. ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 
 

 
  
 

 
Data przyjęcia: 

 
Podpis przyjmującego formularz: 
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POUCZENIE 
 
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
2. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ucpg właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  
pierwszego  mieszkańca.    
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 
4. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ucpg w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 
metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  
5. Zgodnie z art. 10 ust. 2b i 2c ucpg kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ucpg nie składa deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  podlega  karze  grzywny  i  kto  wbrew  złożonej  informacji,  o  której  mowa  w  art.  6  
m  ust. 1b  pkt  7,  nie  posiada  kompostownika  przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
podlega karze grzywny. 
 
 
 

 

 

OBJAŚNIENIA : 
*  - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną    

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

*** - dane nieobligatoryjne 

**** - dotyczy wyłącznie właścicieli  zabudowy jednorodzinnej posiadających kompostownik przydomowy i kompostujących  w nim bioodpady stanowiące 

odpady komunalne 


