
 
 
 

PROJEKT 
Uchwała Nr  

Rady Gminy Nędza 

z dnia  

 

w sprawie  określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości  

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( t.j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i 

porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

 

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w brzmieniu 

określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy 

Nędza, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

3. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w ust. 1jest Urząd Gminy Nędza. 

  

§ 2 

 

Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów 

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 180); 

2) układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do uchwały; 

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana podpisem elektronicznym albo 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią 

elektroniczną; 

4) deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej. 

 

§ 3 

 

Traci moc Uchwała Nr XVIII-118-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r.  poz. 7692) . 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały  powierza się  Wójtowi Gminy Nędza. 

 

 

§ 5 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.  

2.    Uchwała podlega publikacji  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ogłoszeniu w sposób 

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

                                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                

załącznik nr 1  
do  Uchwały Nr ……….. 
Rady Gminy Nędza 
z dnia ……………… 
 
 

DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  
KOMUNALNYMI1 

 
 

Podstawa prawna: 
 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( t.j. Dz. U. z 
2020r., poz. 1439  z późn.  zm.) 
 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli  nieruchomości , współwłaścicieli , użytkowników  
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie 
lub użytkowaniu , a także innych podmiotów władających nieruchomością  
 

Miejsce składania: Urząd Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 , 47-440 Nędza 
 

Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji: 

Wójt Gminy Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5   47-440 Nędza 
 

 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 
 

 DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)             …………………………………….………. 
                                                                                               (data powstania obowiązku opłaty) 
 

 NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)             ……………………………………………. 
                                                                                               (data powstania obowiązku opłaty) 
 

 KOREKTA DEKLARACJI (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 
 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa                                                  od……………………do ……….………. 
                                                                                               (okres, którego korekta dotyczy) 
 

 WYGAŚNIĘCIE obowiązku                                                                  …………………………………….………. 

                                                                                               (data wygaśnięcia obowiązku ) 
 

 
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
 

 

 WŁAŚCICIEL 
 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 
 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
 

 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W 
ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ  
 
 

 
1 Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym 
lub niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat   



 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* osoba fizyczna                                                        ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną  

 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO: 

  OSOBA FIZYCZNA 

  OSOBA PRAWNA 

  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
 

 
IMIĘ  I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA ** 
 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

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

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

 

Identyfikator:  PESEL* ………………………….. NIP ** …………..……………… 

 

REGON**…………..… 
 
NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

 
KRAJ 

……………………………… 

 
WOJEWÓDZTWO 

……………………………………. 

 
POWIAT 

………………………… 

 
GMINA 

…………………………….. 

 
ULICA 

………………………………………… 

 
NR DOMU 

………... 

 
NR LOKALU 

…………... 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

………………………………… 

 
KOD POCZTOWY 

……-………………. 

 
POCZTA 

………………………… 

 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY ( wypełnić w przypadku, gdy 

adres nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania*/siedziby**) 
 

 
GMINA 
NĘDZA 

 
ULICA 

………………………………………… 

 
NR DOMU 

………... 

 
NR LOKALU 

…………... 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

………………………………… 

 
KOD POCZTOWY 

……-………………. 

 
POCZTA 

………………………… 

 
E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  (dotyczy nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
 

 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 
                                                               ……………………………………………… 
                                                                                              (należy podać liczbę mieszkańców)  

 
2. Oświadczam , że: 

 

 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 

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

 
F. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

( dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi ) 

 
 

Liczba osób 
 

Stawka miesięczna 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

a b c = a * b 

 
… osób 

  



 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi               
(kolumna c) 
 

 

 
KWOTA PRZYSŁUGUJACEGO ZWOLNIENIA  (iloczyn wykazanej liczby osób i 
stawki zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH   (wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o kwotę zwolnienia) 
 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
 

 

 
G.  OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(dotyczy nieruchomości zadudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszklane jednorodzinne) 

 
 

Liczba osób 
 

Stawka miesięczna 
 

Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

a b c = a * b 

 
… osób 

  

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     
( kolumna c) 
 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
 

 

 
H. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(dotyczy nieruchomości niezamieszkałych) 
 

 
Typ pojemnika lub worka 

 
Stawka miesięczna 

 
Liczba pojemników lub 

worków z odpadami 
komunalnymi odbieranymi 

w ciągu miesiąca 

 
Iloczyn stawki opłaty i liczby 

pojemników lub worków z odpadami 
komunalnymi odbieranymi w ciągu 

miesiąca 

a b c d = b * c 

pojemnik 80 l    

pojemnik 120 l    

pojemnik 240 l    

pojemnik 1 100 l    

worek 120 l    
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi    (suma 
opłat z   kolumny d) 
 

 

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
 

 

 
I. OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

(dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe ) 
 

 
Liczba nieruchomości na których znajdują się domki 

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
Stawka opłaty za rok 

 
Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
 

a b c = a *   b 

 
……..….  

  

 
Wysokość opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z kolumny c) 

 

 



 
J. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI 

NIEZAMIESZKAŁEJ 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji, 
wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………………………. + ……………………………… = ………………………….. zł 
(opłata z F i G  )            (opłata z  H)                                (suma opłat z F lub G i H ) 
 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………) 
 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji, 
wysokość opłaty kwartalnej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 
………………………. + ……………………………… = ………………………….. zł 
(opłata z F i G  )            (opłata z  H)                                (suma opłat z F lub G i H ) 
 
 
(słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………) 
 

 

 
K. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

 
 
 
 
 
 

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

Imię i nazwisko 
 

Data Podpis 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
M. ADNOTACJE URZĘDU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) 
 
Objaśnienia 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nędza deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 



2. 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. 

3. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w 
takim przypadku w części C deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających 
deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. 
Wszyscy współwłaściciele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w części L deklaracji podając datę składania 
podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może 
złożyć część współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są złożyć 
odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z nich zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację.  Współwłaściciele mogą również w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków 
wynikających z ustawy. 

4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5, przesłać drogą pocztową na wyżej 
wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną. 

5. Załącznikami do deklaracji w szczególności są: 
1) pełnomocnictwo w  przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, 
2) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej. 

 
Część E, F 
Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy. Wymieniona w części F opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pomniejszają wysokość opłaty o kwotę przysługującego 
zwolnienia. 
 
Część G 
Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż 
budynki mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy 
Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w 
sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 
Część H 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. Dotyczy to nieruchomości, 
na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna lub społeczna. Wymieniona w części H opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi odbieranymi z danej 
nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 
Część I 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata stanowi ryczałtową stawkę opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 
Część J 
Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość 
niezamieszkałą. Wymieniona w części J  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w 
częściach F i H  bądź G i H . 
 
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza, telefon: 32 66 

60 460,  email: ug@nedza.pl. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez  telefon: 32 66 60 486 

lub email  daneosobowe@nedza.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 
13 września 1996r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439 z późn. zm.). 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie numeru telefonu  i adresu poczty elektronicznej jest 
dobrowolne. Ich podanie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora 
na podstawie zawartej umowy przetwarzania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w 
tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, 
do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefin 22 860 70 86. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało 
koniecznością wszczęcia przez Wójta Gminy Nędza postępowania w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa. 
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Załącznik do 
DEKLARACJI  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 
IMIĘ  I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA ** 
................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

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

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

 

Identyfikator:  PESEL* ………………………….. NIP ** …………..……………… 

 

REGON**…………..… 
 
NUMER TELEFONU (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (nieobowiązkowy) 
 
………………………….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

załącznik nr 2 
do  Uchwały Nr ……….. 
Rady Gminy Nędza 
z dnia ……………… 

 
Układ informacji i powiazań miedzy danymi w deklaracji  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasis-
open.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd"> 
<article lang=""> 
  <para>                                                                                                                                                      
         </para> 
  <para>załącznik nr 1 </para> 
  <para>do  Uchwały Nr ………..</para> 
  <para>Rady Gminy Nędza</para> 
  <para>z dnia ………………</para> 
  <para/> 
  <para/> 
  <para>DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA   GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 
 KOMUNALNYMI<footnote><para> Pola jasne wypełnia składający deklarację. Deklarację 
należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, kolorem czarnym lub 
niebieskim, oraz zaznaczyć właściwy kwadrat  </para></footnote></para> 
  <para/> 
  <informaltable frame="all"> 
    <tgroup cols="2"><tbody><row><entry><para/><para>Podstawa 
prawna:</para></entry><entry><para/><para>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439  z późn. 
 zm.)</para><para/></entry></row><row><entry><para>Składający:</para></entry><entry><par
a>Formularz przeznaczony jest dla właścicieli  nieruchomości , współwłaścicieli , 
użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także innych podmiotów władających 
nieruchomością </para><para/></entry></row><row><entry><para>Miejsce 
składania:</para></entry><entry><para>Urząd Gminy Nędza , ul. Jana III Sobieskiego 5 , 47-440 
Nędza</para><para/></entry></row><row><entry><para>Organ właściwy do przyjęcia 
deklaracji:</para></entry><entry><para>Wójt Gminy Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5   47-440 
Nędza</para><para/></entry></row></tbody></tgroup> 
  </informaltable> 
  <para/> 
  <informaltable frame="all"> 
    <tgroup cols="2.258064516129032"><tbody><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć 
właściwy kwadrat) :</para><para/><orderedlist><listitem><para>DEKLARACJA (na podstawie 
art. 6m ust. 1 ustawy z dnia </para></listitem></orderedlist><para>13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)             
…………………………………….……….</para><para>                                                                            
                   (data powstania obowiązku 
opłaty)</para><para/><orderedlist><listitem><para>NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 
6m ust. 2 ustawy z dnia </para></listitem></orderedlist><para>13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku  w gminach)             
…………………………………………….</para><para>                                                                            
                   (data powstania obowiązku 
opłaty)</para><para/><orderedlist><listitem><para>KOREKTA DEKLARACJI (na podstawie art. 
81 ustawy z dnia</para></listitem></orderedlist><para> 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa                                                  od……………………do ……….……….</para><para>        
                                                                                       (okres, którego korekta 
dotyczy)</para><para/><orderedlist><listitem><para>WYGAŚNIĘCIE obowiązku                           
                                      
 …………………………………….……….</para></listitem></orderedlist><para>                                
                                                               (data wygaśnięcia obowiązku 



)</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>SKŁADAJĄCY 
DEKLARACJĘ</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>WŁAŚCICIEL</para></listitem></ordered
list><para/><orderedlist><listitem><para>WSPÓŁWŁAŚCICIEL</para></listitem></orderedlist>
<para/><orderedlist><listitem><para>UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY</para></listitem></orderedlist><para/><orderedlist><listitem><para>JEDNOSTKA 
ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB 
UŻYTKOWANIU</para></listitem></orderedlist><para/><orderedlist><listitem><para>INNY 
PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 
</para></listitem></orderedlist><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>DANE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</para></listitem></orderedlist><para>* osoba fizyczna                                             
           ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną 
</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c17"><para/><para>RODZAJ 
SKŁADAJĄCEGO:</para><para>   OSOBA FIZYCZNA</para><para>   OSOBA 
PRAWNA</para><para>   JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><para>IMIĘ  I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA 
**</para><para/><para>...........................................................................................................................
.....................................</para><para>…………………………………………………………………………
………………………………………....</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c6"><para/><para>IMIĘ OJCA*               
 …………………………..</para></entry><entry namest="c7" nameend="c17"><para/><para>IMIĘ 
MATKI*                     …………………………..</para></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c13"><para/><para>Identyfikator:  PESEL* ………………………….. NIP ** 
…………..………………</para></entry><entry namest="c14" 
nameend="c17"><para/><para>REGON**…………..…</para></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c6"><para/><para>NUMER TELEFONU 
(nieobowiązkowy)</para><para/><para>…………………………..</para></entry><entry 
namest="c7" nameend="c17"><para/><para>ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
(nieobowiązkowy)</para><para/><para>…………………………..</para></entry></row><row><ent
ry namest="c1" nameend="c17"><para/><para>ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c3"><para/><para>KRAJ</para><para>………………………………</para></entry><en
try namest="c4" 
nameend="c12"><para/><para>WOJEWÓDZTWO</para><para>…………………………………….</
para></entry><entry namest="c13" 
nameend="c17"><para/><para>POWIAT</para><para>…………………………</para></entry></ro
w><row><entry namest="c1" 
nameend="c3"><para/><para>GMINA</para><para>……………………………..</para></entry><e
ntry namest="c4" 
nameend="c11"><para/><para>ULICA</para><para>…………………………………………</para></
entry><entry namest="c12" nameend="c15"><para/><para>NR 
DOMU</para><para>………...</para></entry><entry namest="c16" 
nameend="c17"><para/><para>NR 
LOKALU</para><para>…………...</para></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c3"><para/><para>MIEJSCOWOŚĆ</para><para>…………………………………</para
></entry><entry namest="c4" nameend="c8"><para/><para>KOD 
POCZTOWY</para><para>……-……………….</para></entry><entry namest="c9" 
nameend="c17"><para/><para>POCZTA</para><para>…………………………</para></entry></ro
w><row><entry namest="c1" nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>ADRES 
NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY ( wypełnić w przypadku, gdy adres 
nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres 
zamieszkania*/siedziby**)</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c3"><para/><para>GMINA</para><para>NĘDZA</para></entry><entry 
namest="c4" 
nameend="c11"><para/><para>ULICA</para><para>…………………………………………</para></
entry><entry namest="c12" nameend="c15"><para/><para>NR 
DOMU</para><para>………...</para></entry><entry namest="c16" 
nameend="c17"><para/><para>NR 
LOKALU</para><para>…………...</para></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c3"><para/><para>MIEJSCOWOŚĆ</para><para>…………………………………</para
></entry><entry namest="c4" nameend="c7"><para/><para>KOD 



POCZTOWY</para><para>……-……………….</para></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/><para>POCZTA</para><para>…………………………</para></entry></ro
w><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi 
jednorodzinnymi)</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części C lub D niniejszej deklaracji 
zamieszkuje:</para></listitem></orderedlist><para/><para>                                                              
 ………………………………………………</para><para>                                                                        
                      (należy podać liczbę mieszkańców) 
</para><para/><orderedlist><listitem><para>Oświadczam , 
że:</para></listitem></orderedlist><para/><orderedlist><listitem><para>posiadam 
kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne</para></listitem></orderedlist><para/><orderedlist><listitem><para>nie posiadam 
kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  ( dotyczy nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
)</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c2"><para/><para>Liczba osób</para></entry><entry namest="c3" 
nameend="c9"><para/><para>Stawka miesięczna</para></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/><para>Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c2"><para>a</para></entry><entry namest="c3" 
nameend="c9"><para>b</para></entry><entry namest="c10" nameend="c17"><para>c = a * 
b</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c2"><para/><para>… 
osób</para></entry><entry namest="c3" nameend="c9"><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c9"><para/><para>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi               (kolumna c)</para><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c9"><para/><para>KWOTA PRZYSŁUGUJACEGO ZWOLNIENIA  (iloczyn wykazanej 
liczby osób i stawki zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi)</para><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c9"><para/><para>WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH   (wysokość opłaty 
miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomniejszona o kwotę 
zwolnienia)</para><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c9"><para/><para>WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</para><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para> OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (dotyczy nieruchomości zadudowanych 
budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszklane 
jednorodzinne)</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c2"><para/><para>Liczba osób</para></entry><entry namest="c3" 
nameend="c9"><para/><para>Stawka miesięczna</para></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/><para>Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c2"><para>a</para></entry><entry namest="c3" 
nameend="c9"><para>b</para></entry><entry namest="c10" nameend="c17"><para>c = a * 
b</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c2"><para/><para>… 
osób</para></entry><entry namest="c3" nameend="c9"><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c9"><para/><para>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi                     ( kolumna c)</para><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c9"><para/><para>WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</para><para/></entry><entry namest="c10" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 



nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (dotyczy nieruchomości 
niezamieszkałych)</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry><para/><
para>Typ pojemnika lub worka</para></entry><entry namest="c2" 
nameend="c5"><para/><para>Stawka miesięczna</para></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para/><para>Liczba pojemników lub worków z odpadami komunalnymi 
odbieranymi w ciągu miesiąca</para></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/><para>Iloczyn stawki opłaty i liczby pojemników lub worków z 
odpadami komunalnymi odbieranymi w ciągu 
miesiąca</para></entry></row><row><entry><para>a</para></entry><entry namest="c2" 
nameend="c5"><para>b</para></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para>c</para></entry><entry namest="c11" nameend="c17"><para>d = b * 
c</para></entry></row><row><entry><para>pojemnik 80 l</para></entry><entry namest="c2" 
nameend="c5"><para/></entry><entry namest="c6" nameend="c10"><para/></entry><entry 
namest="c11" nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry><para>pojemnik 120 
l</para></entry><entry namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry><para>pojemnik 240 
l</para></entry><entry namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry><para>pojemnik 1 100 
l</para></entry><entry namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry><para>worek 120 l</para></entry><entry 
namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c10"><para/><para>Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi    (suma opłat z   kolumny d)</para><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c10"><para/><para>WYSOKOŚĆ OPŁATY KWARTALNEJ  ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</para><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>OBLICZENIE WYSKOŚCI OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (dotyczy nieruchomości na których znajdują 
się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe )</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c5"><para/><para>Liczba nieruchomości na których znajdują się 
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe</para></entry><entry namest="c6" nameend="c10"><para/><para>Stawka 
opłaty za rok</para></entry><entry namest="c11" nameend="c17"><para/><para>Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi</para><para/></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c5"><para>a</para></entry><entry namest="c6" 
nameend="c10"><para>b</para></entry><entry namest="c11" nameend="c17"><para>c = a *   
b</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c5"><para/><para>……..…. 
</para></entry><entry namest="c6" nameend="c10"><para/></entry><entry namest="c11" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c14"><para/><para>Wysokość opłaty za rok za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (suma opłat z kolumny c)</para><para/></entry><entry namest="c15" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA 
NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI 
NIEZAMIESZKAŁEJ</para></listitem></orderedlist></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><para>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
C lub D niniejszej deklaracji, wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi:</para><para/><para>………………………. + ……………………………… = 
………………………….. zł</para><para>(opłata z F i G  )            (opłata z  H)                               
 (suma opłat z F lub G i H )</para><para/><para>(słownie złotych 
……………………………………………………………………………………………………………)</para>
<para/><para/><para>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C lub D 
niniejszej deklaracji, wysokość opłaty kwartalnej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi:</para><para/><para>………………………. + ……………………………… = 
………………………….. zł</para><para>(opłata z F i G  )            (opłata z  H)                               
 (suma opłat z F lub G i H )</para><para/><para/><para>(słownie złotych 



……………………………………………………………………………………………………………)</para>
<para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj 
załącznika)</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><para/><para/><para/><para/><para/></entry></row><row><entry 
namest="c1" nameend="c17"><orderedlist><listitem><para>PODPIS SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO 
DEKLARACJĘ</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para>Imię i nazwisko</para><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para>Data</para></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para>Podpis</para></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para/><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para/><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para/><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para/><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para/><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c4"><para/><para/></entry><entry namest="c5" 
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" 
nameend="c17"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c17"><para/><orderedlist><listitem><para>ADNOTACJE 
URZĘDU</para></listitem></orderedlist><para/><para/><para/><para/><para/><para/><para/><
para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c16"><para/><para>Pouczenie:</para><para>Niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 
czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z 
późn. zm.)</para><para/><para>Objaśnienia</para><orderedlist><listitem><para>Właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Nędza deklarację  o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych.</para></listitem><listitem><para>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.</para></listitem><listitem><para>Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca 
współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklarację; w takim przypadku 
w części C deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych 
współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane 
każdego z tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy 
współwłaściciele składający wspólną deklarację podpisują deklarację w części L deklaracji 
podając datę składania podpisu. W przypadku braku możliwości złożenia wspólnej deklaracji 
przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć część współwłaścicieli, 
wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji zobowiązani są 
złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z 
nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.  Współwłaściciele mogą również w formie 
pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z 
ustawy.</para></listitem><listitem><para>Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie 
Urzędu Gminy Nędza  ul. Jana III Sobieskiego 5, przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany 
adres lub przesłać drogą elektroniczną.</para></listitem><listitem><para>Załącznikami do 
deklaracji w szczególności 
są:</para></listitem></orderedlist><orderedlist><listitem><para>pełnomocnictwo w 
 przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez 
pełnomocnika,</para></listitem><listitem><para>pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 



w formie papierowej.</para></listitem></orderedlist><para/><para>Część E, 
F</para><para>Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują 
mieszkańcy. Wymieniona w części F opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 
ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie 
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pomniejszają 
wysokość opłaty o kwotę przysługującego zwolnienia.</para><para/><para>Część 
G</para><para>Wypełniają spółdzielnie, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz właściciele 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne 
jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi  iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 
oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym.</para><para/><para>Część H</para><para>Wypełnia właściciel 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne. 
Dotyczy to nieruchomości, na której prowadzona jest np. działalność gospodarcza, publiczna 
lub społeczna. Wymieniona w części H opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi 
odbieranymi z danej nieruchomości w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą 
Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym.</para><para/><para>Część I</para><para>Wypełnia właściciel 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata stanowi ryczałtową stawkę 
opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy Nędza w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie 
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym.</para><para/><para>Część J</para><para>Wypełnia właściciel nieruchomości, 
która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą oraz w części stanowi nieruchomość 
niezamieszkałą. Wymieniona w części J  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stanowi sumę opłat obliczonych w częściach F i H  bądź G i H 
.</para><para/><para>INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH:</para><orderedlist><listitem><para>Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Wójt Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego, 47-440 Nędza, telefon: 32 66 
60 460,  email: <ulink 
url="mailto:ug@nedza.pl">ug@nedza.pl</ulink>.</para></listitem><listitem><para>Administrat
or wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez 
 telefon: 32 66 60 486 lub email  <ulink 
url="mailto:daneosobowe@nedza.pl">daneosobowe@nedza.pl</ulink>. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
</para></listitem><listitem><para>Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. 
 o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439 z późn. 
zm.).</para></listitem><listitem><para>Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów 
prawa. Podanie numeru telefonu  i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne. Ich podanie 
oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych.</para></listitem><listitem><para>Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane podmiotom uprawnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na 
podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane 
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy 
przetwarzania.</para></listitem><listitem><para>Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 



przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
</para></listitem><listitem><para>W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, 
do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia swoich 
danych.</para></listitem><listitem><para>Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefin 22 860 70 
86.</para></listitem><listitem><para>Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest 
wymogiem ustawowym, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało koniecznością 
wszczęcia przez Wójta Gminy Nędza postępowania w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja 
podatkowa.</para></listitem></orderedlist><para/><para/><para/><para/></entry><entry><para/
></entry></row></tbody></tgroup> 
  </informaltable> 
  <para>                                                                                                                                                      
                                                                                                                      </para> 
  <para/> 
  <para/> 
  <para>Załącznik do</para> 
  <para>DEKLARACJI </para> 
  <para>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE</para> 
  <para>ODPADAMI KOMUNALNYMI</para> 
  <para/> 
  <para/> 
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    <tgroup cols="1.6"><tbody><row><entry namest="c1" 
nameend="c3"><para/><orderedlist><listitem><para>DANE SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ</para></listitem></orderedlist><para/></entry></row><row><entry namest="c1" 
nameend="c3"><para/><para>IMIĘ  I NAZWISKO* / PEŁNA NAZWA 
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…………..………………</para></entry><entry><para/><para>REGON**…………..…</para></entry
></row><row><entry><para/><para>NUMER TELEFONU 
(nieobowiązkowy)</para><para/><para>…………………………..</para></entry><entry 
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