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1.  Numer konta zobowiązanego Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/58/20 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą 

„Natura”  z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*  

 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1439).  

 Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami, na których 
zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 Termin składania: 
 
 
 
Nr rachunku bankowego: 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  
 

Wpłat należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego 

 

 Miejsce składania: 
 

Siedziba biura Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” w Grójcu, Plac Wolności 12. 

 

 

 A. NAZWA ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ   

  ZARZĄD ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ „NATURA”  

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
      Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 

  2.  Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

        pierwsza deklaracja /data powstania obowiązku ponoszenia opłaty*) (dzień - miesiąc – rok)    └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 

 

        zmiana danych zawartych w  deklaracji**)    (dzień - miesiąc – rok)    └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 

 

        korekta deklaracji***)    (dzień - miesiąc – rok)    └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 

 

 C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

  3.  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1. Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny              2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz samoistny

3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie       4.inny podmiot władający nieruchomością  

 
 

 

 D. DANE IDENTYFIKACYJNE  

D.1. Osoba fizyczna 

 

  4. Nazwisko 5. Pierwsze imię, drugie imię   

 6. PESEL/NIP 
           

 

 

 7. Imię ojca 8. Imię matki 

 

 

  9. Numer telefonu 10. Adres e-mail  

 D.2. Pozostałe podmioty   

  11. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników / Nazwa pełna  
 

 

 

  12. Numer Identyfikacji Podatkowej 

 

13. Nr KRS  

 14. Numer telefonu 15. Adres e-mail 

 

 

 16. Osoby upoważnione do reprezentowania  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ podstawa umocowania _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ podstawa umocowania _______________________________________________________ 

Sposób reprezentacji___________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 * w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością  
*    Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust.1 u.c.p.g.). 
**   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 (art. 6m ust.2 u.c.p.g.). 

*** W przypadku wystąpienia w złożonej deklaracji błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek bądź wypełnienia jej niezgodnie z ustalonymi 
wymaganiami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć jej korektę (art.81 §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa). 
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D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne  
 17. Województwo  18. Powiat 19. Gmina 

20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3 
 26. Kraj 27. Województwo 28. Powiat 

29. Gmina  30. Ulica 31. Nr domu 32. Nr lokalu 

33. Miejscowość 34. Kod pocztowy 35. Poczta 

 

E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
 
   

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej 

deklaracji zamieszkuje osób:  

 

36. Należy podać liczbę mieszkańców 
 

 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca  
37. Stawka opłaty 
 

Wysokość opłaty miesięcznej  (należy podać kwotę w PLN) 

(iloczyn poz. 36 i stawki z poz. 37) 

38.  
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej 

deklaracji zagospodarowuję odpady poprzez kompostowanie bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

uprawniające mnie do zastosowania zwolnienia wynikającego z odrębnej 

uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” 

39.  
 
 
                 Tak                                                Nie 

Wysokość należnego zwolnienia (należy podać kwotę w PLN), które stanowi iloczyn 

poz. 36 i wysokości zwolnienia określonego w odrębnej uchwale Zgromadzenia 

Związku Międzygminnego pod nazwą ,,Natura” 

40.  

Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia (należy podać kwotę 

w PLN) (różnica pomiędzy kwotą z poz. 38, a kwotą zwolnienia z poz. 40) 

41.  

Opłatę miesięczną wyliczoną w poz. 41 należy wnosić z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek jej uiszczenia 

Jeżeli obowiązek opłaty za dany miesiąc powstał po terminie płatności określonym powyżej, to opłatę za ten okres wnosi się w terminie płatności 

za miesiąc następny. 
 

F3. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 42. Data wypełnienia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

        

 

 

└───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 
 
 

43. Czytelny podpis/y  z podaniem imienia i nazwiska, pieczęć osoby upoważnionej / reprezentującej 

 

G4. ADNOTACJE ORGANU 
 44. Uwagi organu   

 

 45. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

46. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

Pouczenie: 

1. W przypadku  braku wpłaty w określonych terminach opłaty z poz. 41, wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020r. poz. 

1427 ze zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

3. W razie niezłożenia deklaracji Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Zgromadzenie Związku metody, a w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki, 

w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o 

podobnym charakterze. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć do Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” 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. 

5. Sposób zbierania odpadów będzie polegał na bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny wraz z zaległymi 

odsetkami. 
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Objaśnienia: 

a. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL/NIP. Numer PESEL/NIP wpisują 

do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL/NIP. 

b. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 

c. Załącznikami do deklaracji w szczególności są: 

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika. 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r (Dz. U. z 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wypełniając niniejszą deklarację wskazuje się, że:  

1. Administratorem, przekazanych przez Państwa danych jest Zarząd Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z siedzibą w Grójcu, Plac Wolności 

12; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO). Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z 

realizacją państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz w celu uzyskania informacji dotyczących 

przetwarzania danych osobowych  w Związku Międzygminnym pod nazwą „Natura”. Kontakt z Inspektorem adres email: biuro@iodaconsulting.pl; 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji 

samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1454, 1629) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.) .  

4. Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (Dz.U. z 2019 poz. 506 

ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, 1629) oraz ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.). 

5. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a następnie przechowywane przez Administratora zgodnie z 

Rozporządzeniem 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 dnia 18.01.2011 r) zgodnie z określonym terminem. 

6. Państwa dane mogą być udostępniane organom nadzorczym, służbom i organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom zgodnie z 

przepisami prawa. 

7. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem 

Gospodarczym chyba, że wymagałoby tego prawo. 

8. Posiadają Państwo prawo do: 

a) Dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b) Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) 

c) Usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj: 

d) gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; 

e) gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO; 

f) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

g) gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa krajowego; 

h) Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

i) Przeniesienia danych (art. 20 RODO) 

j) Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza 

przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 

9. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w 

celach statystycznych i archiwalnych. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich nie podanie wywoła konsekwencje 

przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych osób i centralnych 

rejestrów publicznych.  

11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 

przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

 


