
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości; należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

 
1. numer PESEL/REGON 

składającego deklarację 

           
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI,  

NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1 

 
Podstawa prawna:           ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) 

Składający:            właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:                         w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych 

oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 

Burmistrz Pszczyny 

Urząd Miejski w Pszczynie 

Rynek 2 

43 – 200 Pszczyna 
 

 

 

 
1 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2 Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pszczyny 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. 
3 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości 

jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pszczyny nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  właściciel nieruchomości 

 współwłaściciel nieruchomości 

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ____-____-_________)2 

 

  zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian____-____-________ )3 

 

 skorygowanie deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)   

                (okres, którego skorygowanie dotyczy od ____-____-________ do____-____-_______) 

 
 

 



 

D.2. Pozostałe podmioty (osoby prawne, osoby fizyczne, inne podmioty sprawujące zarząd 

nieruchomościami) 

Nazwa podmiotu/Nazwisko i imię: 

 
Nr KRS: 

 

Nr NIP: 

Nr telefonu: Adres e-mail: 

 

Adres: 

 

Adres korespondencyjny: 

 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania: 

________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko) (podstawa umocowania) 

________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko) (podstawa umocowania) 

________________________________________________________________________________________ 
(imię i nazwisko) (podstawa umocowania) 

 
 

 

 

________________________ 
*pola nieobowiązkowe 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1.  Osoba fizyczna 
Nazwisko: 

 

 

Pierwsze imię, drugie imię: 

 

Numer telefonu*: 

 

Adres korespondencyjny: 

 

 

Adres e-mail*: 

 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST 

DEKLARACJA 

 

Miasto/sołectwo: 

 

Ulica: 

 

 

Nr domu: 

 

Nr lokalu: 

 

F. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 

MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 

PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 

ODPADY KOMUNALNE 

 (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E posiadam kompostownik 

przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  
 

  TAK                                                            NIE                            
 

 

G. MIESZKAŃCY NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje………. osób. 
                                                                                                                            (podać liczbę) 

Należy uwzględnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkałe na danej nieruchomości wraz ze składającym deklarację, jeśli na 

niej zamieszkuje. 



 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
H.1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady 

Miejskiej w Pszczynie w sprawie ustalenia stawek 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
……………..mieszkańca/miesiąc 

H.2. Liczba mieszkańców nieruchomości 

wskazanych w części G 
 

…………… 

H.3. Miesięczna kwota opłaty (stawkę z poz. H.1 

należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców  

z poz. H.2)  

 
…………………….. zł 

H.4. Kwota zwolnienia (liczbę mieszkańców 

nieruchomości z poz. H.2 pomnożyć przez kwotę 

zwolnienia określoną w Uchwale Rady Miejskiej  

w Pszczynie) 
Wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w poz. F 

 

 
……………………..…..zł 

H.5. Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu 

zwolnienia (kwotę z poz. H.3 pomniejszyć o kwotę 

zwolnienia z poz. H.4) 
Wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia „TAK” w poz. F 

 
……………………..…..zł 

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych 

w niniejszej deklaracji. 

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

        (miejscowość i data)                                                                          (czytelny podpis) 
 

 

J. ADNOTACJE URZĘDU 
 

 

 

 
Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym                                 …………………………… 

                                                                                                          (podpis sprawdzającego) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. L119/1 z późn. 

zm.) (dalej Rozporządzenie), informuję iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna. 

• Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod@pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

• Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych. 

• Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia oraz art. 3 ust. 2 pkt 3, art. 6 m Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)  

• Dane będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14 poz. 67). 

• Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 

podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,  operatorowi pocztowemu lub kurierowi, 

podmiotowi odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych gminy Pszczyna, dostawcy 

oprogramowania informatycznego. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obejmujących nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, adres 

korespondencyjny, adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja jest wymogiem ustawowym i ich 

niepodanie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 



• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obejmujących nr telefonu i adres e-mail jest dobrowolne. Niepodanie 

ww. danych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone. 

• Pani/Pana nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej (jeśli podano) może zostać wykorzystany przez Urząd 

Miejski w Pszczynie do celów związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa. 

 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 


