
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr ………………/19 
Rady Miejskiej w Żurominie 
z dnia……………………..2019 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Żuromin 
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz.2010) 
 

Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, plac Józefa Piłsudskiego 3 
 

Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
                                - 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 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN 
PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3  
09-300 ŻUROMIN 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1.1 pierwsza deklaracja              1.3 ( _ _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ ) 
  

 1.2 zmiana danych w deklaracji  1.4 ( _ _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ ) 
                                                              data zaistnienia zmiany  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 2.1 Właściciel  

 2.2 Współwłaściciel  

 2.3 Użytkownik wieczysty 

 2.4 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu 

 2.5 Inny podmiot władający nieruchomością  
 

D. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE     *dotyczy osoby fizycznej   **dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

3. Nazwisko*/Nazwa pełna** 
 

4. Imię/Imiona* 
 

5. Data urodzenia * 
 

6. PESEL*/NIP**/REGON** 
 

7. Telefon 
 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 
8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 
 

15. Miejscowość 
 

16. Kod pocztowy 
 

17. Poczta 
 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

       *jeżeli deklaracja dotyczy jednego lokalu w budynku wielolokalowym          **jeżeli deklaracja dotyczy więcej niż jednego lokalu w budynku     
                                                                                                                                wielolokalowym  

18. Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale zamieszkane? (zaznaczyć właściwe pole) 
 

                                                     tak                               nie 
 

19. Miejscowość 
 

20. Kod pocztowy 
 

21. Ulica 
 

22. Nr domu 
 

23. Nr lokalu* 24. Numery lokali** 

 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
(wskazana w części E deklaracji) 

25. 
OSÓB 

 



F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi) 

26. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 26.1 Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  

 26.2 Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 
 

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość/ 
nieruchomości (wskazana w części E deklaracji  
i w części E załącznika). 

27. 
OSÓB 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej 
w Żurominie w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
oraz ustalenia stawki tej opłaty . 

28. 
ZŁ/OSOBĘ 

Wyliczenie miesięcznej opłaty  
- kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez liczbę 
osób wskazaną w poz. 27 

29. 
ZŁ/MIESIĄC 

Kwota przysługującego miesięcznego zwolnienia o 
którym mowa w art. 6k ust 4a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

30. 
ZŁ/MIESIĄC 

Wysokość opłaty miesięcznej po odliczeniu 
zwolnienia (od kwoty z poz. 29 należy odjąć kwotę  
z poz. 30) 

31. 
ZŁ/MIESIĄC 

 

H. MIESIĘCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 
I MIASTA ŻUROMIN 

Wysokość opłaty miesięcznej 
(Kwota z pozycji 29 lub 31) 32.                        ZŁ 

 

       I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą władz w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, 

09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych pod adresem poczty elektronicznej inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się wyłącznie  w celu realizacji zadania Gminy i Miasta Żuromin, określonego przepisami ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy niniejsza deklaracja. 
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia (np. w zakresie obsługi IT, usługi kurierskie). 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie 
w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich danych 
osobowych; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; a ponadto, 
posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
10. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.   

J.  PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 
Data 

 

Czytelny podpis /pieczęć 

 

 

POUCZENIE 
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacania jej w niepełnej wysokości zgodnie z art. 

6n. ust.1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 poz.2010) niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 

2. Jeżeli deklaracja dotyczy więcej niż jednego budynku wielolokalowego, do deklaracji należy dołączyć odpowiednią liczbę załączników 
określających każdy kolejny budynek. 

3. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej 
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im 
oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (Dz.U. 2019, poz. 2010 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku). 

 

   



 
Załącznik 
do Deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
– nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Żuromin 

 
 

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz.2010) 
 

Miejsce składania: Urząd Gminy i Miasta w Żurominie, plac Józefa Piłsudskiego 3 
 

Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
       *jeżeli deklaracja dotyczy jednego lokalu w budynku wielolokalowym          **jeżeli deklaracja dotyczy więcej niż jednego lokalu w budynku     
                                                                                                                                   wielolokalowym  
 

33. Czy deklaracja składana jest za wszystkie lokale zamieszkane? (zaznaczyć właściwe pole) 
 

                                                     tak                               nie 
 

34. Miejscowość 
 

35. Kod pocztowy 
 

36. Ulica 
 

37. Nr domu 
 

38. Nr lokalu* 39. Numery lokali** 

 

 
 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
(wskazana w części E załącznika) 
 

 
40.                                                      OSÓB 

 
PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

Data 

 

Czytelny podpis /pieczęć 

 

 

 

 

 

 


