
Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce                

składania:

□ właściciel □ współwłaściciel
□ użytkownik 

wieczysty

Nr lokaluNr domu

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Poczta

□ osoba fizyczna

NIP**

Adres e-mail

Kraj Województwo

Miejscowość Kod pocztowy

Nr telefonu

Ulica

□ jednostka organizacyjna lub osoba 

posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 

użytkowaniu

□ inny podmiot władający 

nieruchomością

C1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

PESEL*

Imię matki *

Rodzaj płatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca 

osobowości prawnej

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Imię ojca *

REGON**

□ osoba prawna

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Powiat

C2. ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **

Gmina

Rodzaj podmiotu  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

............................................

obowiązuje od (mm-rrrr)

...............................................

UL. KS. ROBOTY 48

obowiązuje od (mm-rrrr) 
data zaistnienia zmiany (dd-mm-rrrr) ..............................................

□ pierwsza deklaracja 
1

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

PRZED WYPEŁNIENIEM PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIA. POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO 

LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji

Urząd Gminy w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

w terminie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za

miesiąc w którym nastąpiła zmiana 

Termin               

składania:

Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. także współwłaściciel, użytkownik

wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty

władające nieruchomością

Data wpływu deklaracji:

□ nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w deklaracji)

obowiązuje od (mm-rrrr) .................................................................            

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

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ korekta złożonej deklaracji 
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44-186 GIERAŁTOWICE



Nr lokalu

Nr lokalu

Nr lokalu

d. OPŁATA KWARTALNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI               
(należy pomnożyć opłatę miesięczną pole c. * 3)

F2. USTALENIE UPRAWNIENIA DO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

□ TAK

Nr domu

c. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (pole a.) przez stawkę opłaty na mieszkańca (pole b.) 

Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, gdzie posiadam

kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

w przypadku zaznaczenia - pole e. zostawić puste w przypadku zaznaczenia - wypełnić pole e.

□ NIE

Nr domu

Nr domu

□ NIE

w przypadku zaznaczenia - pole f. i g. zostawić puste w przypadku zaznaczenia wypełnić f. i g.

Nazwisko i imię PESEL

Powiat

Gmina

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Ulica

UlicaGmina

Miejscowość

Poczta

GLIWICKI

Ulica

b. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                       
(wynikająca z aktualnie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Gierałtowice) 

a. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej powyżej zamieszkują mieszkańcy, wśród których są członkowie rodziny

wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863, ze zm.)
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:

F1. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nr działki (w przypadku nienadania numeru domu)

□ TAK

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PowiatKraj

Poczta

ŚLĄSKIE

Gmina

C3. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres podany w punkcie C2)

Kraj Województwo Powiat

D. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU

Województwo

Kod pocztowy

POLSKA

Podstawa umocowania 
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Kraj

Kod pocztowy

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA 
4

Województwo

GIERAŁTOWICE

Sołectwo



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice, reprezentujący Gminę Gierałtowice z siedzibą w 

Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48,

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: abi@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby 

e. Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów określonej 

w uchwale w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi posiadającymi kompostownik przydomowy                                                
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (pole a.) przez kwotę zwolnienia określoną w uchwale) 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)

H. POUCZENIE

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

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

f. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

wchodzących w skład rodziny wielodzietnej 

i. OPŁATA KWARTALNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI               
(należy pomnożyć opłatę miesięczną pole h. * 3)

G. ZAŁĄCZNIKI
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:

h. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO 

ODLICZENIU ZWOLNIEŃ Z CZĘŚCI OPŁATY                                                             
(od miesięcznej wysokości opłaty dla nieruchomości zamieszkałej (pole c.) należy odjąć kwoty zwolnienia z części opłaty 

(pole e. i pole g.) - o ile dotyczy

I. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Art. 6k. ust. 4b i 4c. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika

przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

Uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin, w celu zweryfikowania zgodności informacji

dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, ze

stanem faktycznym

- wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu

kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Utrata do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w który stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o

których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym

decyzja o utracie zwolnienia stała się ostateczne i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami

komunalnymi.

Art. 6m ust. 2a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent

miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn

nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia

nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie

zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Art. 6o. ust. 3. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 1, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana

danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.

Art. 6o. ust. 4. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, w przypadku zmiany danych

jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Art. 6o. ust. 1. 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.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

g. Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości 

mieszkańców, wśród których są członkowie rodziny wielodzietnej                                        
(należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, wchodzących w skład rodziny wielodzietnej (pole f.) przez 

kwotę zwolnienia określoną w uchwale) 



Objaśnienia:

6) Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa,

Data wprowadzenia deklaracji:

K. ADNOTACJE ORGANU

5. Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.) członkami

rodziny wielodzietnej (przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co

najmniej troje dzieci) są 1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)

prowadzącą rodzinny dom dziecka; 2) małżonek rodzica; 3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic

sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,

o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.

135, ze zm.).

Podpis wprowadzającego deklarację:

4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

2. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

3. Należy wpisać imię i nazwisko, adres osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp.

Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uwagi:

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3), 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a po 

jego spełnieniu jedynie w celach archiwalnych przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej,

6. Załącznikiem może być: dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez

odpowiednie instytucje, w szczególności: domy spokojnej starości, domy dziecka, zakłady karne, placówki opieki zdrowotnej, jednostki

wojskowe, uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą, zakłady pracy

w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc; kopia faktury za zużycie wody i/lub odprowadzenie ścieków na terenie

nieruchomości; umowa najmu 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.                                                                                                                                                                                                                                           
Miejscowość i data wypełnienia deklaracji (dd-mm-rrrr):

1. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania -

począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Czytelny podpis

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia RODO w celu dopełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa tj., wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,


