
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/119/2020 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 27.05.2020 r. 
 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1998r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz.U.2016.250 z późn. zm.). 

Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością 

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

Termin składania:  w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Urząd Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17, 42-310 Żarki 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. 
Nowa deklaracja 
data powstania obowiązku: ___ - ___ - ______ 
                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 

2. 
Korekta deklaracji 
data zaistnienia zmiany ___ - ___ - ______ 
                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

3. 
Właściciel, współwłaściciel 

4. 
Inny podmiot: posiadacz, 
dzierżawca, najemca 

5. 
Jednostka organizacyjna lub 
osoba posiadające nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

6. Imię i nazwisko / Pełna nazwa firmy 7. PESEL / NIP 
 
 

Adres zameldowania / siedziba firmy 

8. Kraj 
 

9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 
 

12. Ulica 13. Nr domu / Nr lokalu 

14. Miejscowość 
 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 17. Nr telefonu 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

18. Miejscowość 
 

19. Ulica 
 

20. Nr domu / Nr lokalu 
 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW 
w przypadku nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim 
bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

21. 

TAK                      NIE 
 



G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 
Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 

22. 
 

2. Stawka opłaty określona uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami  za osobę określona jest  w odrębnej uchwale Rady 
Miejskiej w Żarkach w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

23. 
 

zł/osoba 

3. Wysokość zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 
należy liczbę osób z poz. 22 pomnożyć przez stawkę zwolnienia wskazaną w uchwale Rady Miejskiej 
sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym 

24. 
 

zł 

4 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Liczbę mieszkańców wskazaną w pozycji 22 należy pomnożyć przez stawkę z pozycji 23, otrzymaną 
wartość należy pomniejszyć o kwotę zwolnienie z poz. 24 

25. 
zł 

5 Kwartalna kwota do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Kwotę z poz. 25 należy pomnożyć przez liczbę 3 

26. 
zł 

2. W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNEJ 
NIERYCHOMOŚCI WYKORZYSTWANIEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE 

Wysokość opłaty w oparciu o Uchwale Rady Miejskiej w Żarkach w sprawie określenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

27. 
zł 

Pouczenie 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub 
wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 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 lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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, w którym nastąpiła zmiana.  

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy 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. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w 
terminach określonych zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady 
Miejskiej z dnia 25.01.2017r. w sprawie zmian w uchwale nr 
XXIII/176/2016 z dnia 12 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U 1000 
z 2018r.) informujemy, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Żarki z siedzibą: 42-

310 Żarki ul. Kościuszki 15/17; NIP: 577-19-64-543 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej 
iod@gimpmyszkow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych, bądź zleconych 
Miasta i Gminy Żarki określonych przepisami prawa, w szczególności Ustawy o 
Samorządzie Gminnym lub w Ordynacji Podatkowej w celu realizacji przysługujących 
Gminie uprawnień, bądź spełnienia przez Gminę obowiązków określonych tymi przepisami 
prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Przetwarzanie może być również 
niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, 
na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu 
Miasta i Gminy Żarki, firmy współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także 
zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice. 
6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
wyrażonej przed jej cofnięciem.   

7. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu 
praw udzielane są w siedzibie Administratora, można o nie pytać osobiście, listownie lub 
mailowo na adres Administratora: sekretariat@umigzarki.pl lub adres Inspektora Ochrony 
Danych:  iod@gimpmyszkow.pl. 

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

…………………………………………………… 
(miejscowość i data) 

 
 

…………………………………………………… 
(czytelny podpis) 

Objaśnienia: 

1. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Żarki  
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