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POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                    
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 i 2361, z 2019 r. poz. 2020) 

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 deklaracji Urząd Miejski Sulechów, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów 

Termin składania deklaracji 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Organ właściwy, któremu 
deklaracja jest składana 

Burmistrz Sulechowa 

Termin wnoszenia opłaty 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca, przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu 
zobowiązanemu 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 
         pierwsza deklaracja1                    data zamieszkania na nieruchomości  ………… - …………. - …………………… 
                                                                                                                                       (dzień)      (miesiąc)               (rok) 

 
         zmiana danych zawartych w deklaracji2          data  zaistnienia zmian    ………… - …………. - …………………… 
                                                                                                                                       (dzień)      (miesiąc)               (rok) 

Przyczyny złożenia deklaracji (fakultatywnie): 
 

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

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

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
        Właściciel nieruchomości              Współwłaściciel nieruchomości             Posiadający nieruchomość w zarządzie 
 
         Posiadający nieruchomość w użytkowaniu              Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwisko i imię/ Firma / Nazwa 
podmiotu 
 

 

PESEL 
 

NIP REGON3 

 
 

  

Numer telefonu (fakultatywnie) 
 

Adres e-mail (fakultatywnie) 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY ZOBOWIĄZANEGO  

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 
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D. ADRES DO KORESPONDENCJI ZOBOWIĄZANEGO (wypełnić gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY I POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE4 

Gmina 
 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  
 
 

Kod pocztowy Poczta 

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

F.1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w cześci E. niniejszej deklaracji wyposażona jest w przydomowy 
kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (dotyczy tylko właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) 

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku (X”) 
                               TAK                                                                                                                          NIE 
 

F.2. Oświadczam, że nieruchomość, o której mowa w części E. zamieszkuje rodzina wielodzietna, o której mowa w 
ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez wstawienie znaku (X”) 
                               TAK                                                                                                                          NIE 
 

F.3. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. na terenie nieruchomości wskazanej w 
części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 
…………………… osoba/osoby/osób 
(liczba mieszkańców na nieruchomości nie tworząca rodziny 
wielodzietnej, o której mowa w F.2.) 

F.4. ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ RODZINY WIELODZIETNE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 
GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY (wypełnić w przypadku zaznaczenia TAK w części F.2.) 

2. liczba rodzin wielodzietnych, o której mowa 
w F.2.: 

 
…………………… liczba rodzin 1+3 i więcej dzieci 
(liczba rodzin wielodzietnych, dotyczy rodzin 1+3 i więcej dzieci) 
 

3. liczba rodzin wielodzietnych, o której mowa 
w F.2.: 

 
…………………… liczba rodzin 2+3 i więcej dzieci 
(liczba rodzin wielodzietnych, dotyczy rodzin 2+3 i więcej dzieci) 
 

4. liczba dzieci podlegajacych zwolnieniu  
…………………… liczba dzieci (liczba dzieci podlegajacych zwolnieniu) 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty 

I.  
…………………………… 

(liczba mieszkańców z pkt 1) 

II.  
…………………………… 

(stawka opłaty od osoby5) 

III.  
…………………………… 

(wysokość miesięcznej opłaty  
iloczyn I x II) 
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IV.  
…………………………… 

(liczba osób wchodzących w skład 
rodziny wielodzietnej z pkt 2) 

V.  
…………………………… 

(stawka opłaty za 
osobę) 

VI.  
…………x ……………... 
(wysokość zwolnienia 

ustalana jako  
liczba dzieci objętych 
zwolnieniem x stawka 

opłaty za osobę) 

VII.  
…………………………… 

(wysokość miesięcznej opłaty  
IV x V - VI) 

 

VIII.  
…………………………… 

(liczba osób wchodzących w skład 
rodziny wielodzietnej z pkt 3) 

IX.  
…………………………… 

(stawka opłaty za 
osobę) 

X.  
………  x  ……………… 
(wysokość zwolnienia 

ustalana jako  
 liczba dzieci objętych 
zwolnieniem x stawka 

opłaty za osobę) 

XI.  
…………………………… 

(wysokośc miesięcznej opłaty 
VIII x IX - X) 

 

 
 
 

 
 
 
 

XII.  
…………………………… 

(wysokość miesięcznej opłaty 
Suma III + VII + XI) 

F.5. Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia „TAK” w części F.1. 

XIII.  
………………………. 

(wysokość miesięcznej opłaty wyliczona 
w XII) 

XIV.  
………………………… 

(kwota zwolnienia przysługująca 
właścicielom nieruchomości 

kompostującym bioodpady w 
przydomowym kompostowniku5) 

XV.  
……………………… 

(różnica (wynik) XIII - XIV) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
 

……………………………………………. zł 
 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………) 

G. ZAŁĄCZNIKI 

 Pełnomocnictwo  w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika6 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

Miejscowośc i data   
 

 
Czytelny podpis składającego deklarację/pełnomocnika 
 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 

 
Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z 2019 r. poz. 2070). 
 
Objaśnienia: 
1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 
2. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana liczny 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość), właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację  
w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
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3. Dotyczy podmiotów wpisanych w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON); 
4. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy złożyć osobną deklarację; 
5. Stawki opłaty określa uchwała nr 0007.313.2021 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie  

w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 411); 
6. W przypadku działania przez pełnomocnika, należy dołączyć do deklaracji dokument pełnomocnictwa wraz  

z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej, chyba że osoba lub podmiot zwolniony jest z obowiązku ponoszenia ww. 
opłaty na mocy ustawy. W przypadku zabudowy wielolokalowej, deklarację składają zarządy wspólnot (jeśli istnieją) 
lub zarządy spółdzielni mieszkaniowych; 

7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być również złożona za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem warunków i trybu określonych w uchwale nr 0007.313.2021 Rady 
Miejskiej w Sulechowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 411). 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1, z późn. zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Sulechowa, ul. Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 11 

00; 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub 
pisemnie na adres Administratora; 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw 
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych; 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu; 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię); 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3; 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 
 
 
 

……………………………………………. 
(Czytelny podpis) 


