
 

 

DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
 

Podstawa prawna: 
 

 

Składający: 
 

 

Termin składania deklaracji: 
 

 

Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) 
 

 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach 

 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na dennej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
Urząd Gminy Siemiatycze 

ul. Tadeusza Kościuszki 88 

17-300 Siemiatycze 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1.  Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja 

WÓJT GMINY SIEMIATYCZE 

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 88 

17-300 SIEMIATYCZE 

 

 
B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

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

 nowa deklaracja - pierwsza deklaracja- data zamieszkania: …………………………… 

 nowa deklaracja - zmiana danych- data zaistnienia zmiany:…………………………… 

 korekta deklaracji- data zaistnienia zmian: ………………………………….…………. 

 

Uzasadnienie złożenia deklaracji: 

 zamieszkanie nowonarodzonego dziecka                                                           

 zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

 przyjazd- zamieszkanie mieszkańca z innej gminy                                          

 wyjazd mieszkańca do innej gminy 

 przyjazd mieszkańca z zagranicy                                                                        

 inny (podać jaki) ………………………………………….. 

 

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

3.Tytuł władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 właściciel nieruchomości                                                                                      

 współwłaściciel 

 użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości                              
 inny podmiot władający nieruchomością 

 

D.1.  DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

4. Nazwisko/ Nazwa pełna* 

 

 

5. Pierwsze imię, drugie imię 

 

6. PESEL/REGON** 

 

 

7. Data urodzenia 

8. Imię ojca  

 

 

9. Imię matki 

 

 

10. nr telefonu *** 

 

 

11. Adres e-mail *** 

 



 

D.2.  DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA*  

12. Nazwisko/ Nazwa pełna* 13. Pierwsze imię, drugie imię 

14. PESEL/REGON** 

 

15. Data urodzenia 

16. Imię ojca  

 

17. Imię matki 

 

18. nr telefonu *** 19. Adres e-mail *** 

 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

20.Ulica 

 

 

21.Nr domu 

 

22. Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 

 

24. Kod pocztowy 

 

25. Poczta 

 

26. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów 
 

 

 
D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny, niż adres z D.3. 

 
27. Województwo 

 

 

28. Powiat 

 

29. Gmina 

 

30. Ulica 

 

 

31. Nr domu                               32. Nr lokalu 33. Miejscowość 

34. Kod pocztowy  

 

 

35. Poczta 

 
D.5. ADRES DO KORESPONDENCJ MAŁŻONKA - jeżeli jest inny, niż adres z D.3. 

 
36. Województwo 

 

 

37. Powiat 

 

38. Gmina 

 

39. Ulica 

 

 

40. Nr domu                               41. Nr lokalu 42. Miejscowość 

43. Kod pocztowy  

 

 

44. Poczta 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

45. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty (wysokość stawki określa odrębna 

uchwała Rady Gminy Siemiatycze) 

46. 

………................................zł 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 

w części D.3. 

47. 

………......................... osób               

Stawka opłaty określona dla gospodarstwa domowego w 

liczbie równej i powyżej 6 osób (wysokość stawki 

określa odrębna uchwała Rady Gminy Siemiatycze) 

48. 

 

                                                                                                       ........................zł/gosp. dom. 

Miesięczna stawka opłaty (kwotę z poz. 46 należy 

pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 47) lub 

kwota ryczałtowa określona dla gospodarstwa 

domowego w liczbie równej i powyżej 6 osób z poz.. 48 

49.  

                                                                                                      

 

                                                                                                       ………................................zł 

Kwota przysługującego zwolnienia (wysokość 

zwolnienia ……… zł x ………..liczba osób lub 

wysokość zwolnienia dla gospodarstwa domowego w 

liczbie równej i powyżej 6 osób) 

50. 

 

 

………................................zł 



G. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu zwolnienia (kwotę opłaty wykazaną w poz. 49 należy  

     pomniejszyć o kwotę zwolnienia wykazanego w poz. 50)  wynosi …………………………… złotych. 
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

     SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym 

                                      

 

 …………………………………………………                                                              ……………………………………………………… 

                    51. Miejscowość i data                                                                                 52. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska)                                                                                             

               

 

 

 

                                                                                                                                           ……………………………………………………… 

                                                                                                                                          53. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) 

 

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

* - wypełnia małżonek , jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną - małżeńską 

** - niepotrzebne skreślić 

*** - dane dobrowolne 

 



POUCZENIE 
 

1.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 2019r,  poz. 1901 z późn. zm.). 

2. Gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona na nieruchomości będzie podlegać bieżącej kontroli. W przypadku nie wypełnienia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Siemiatycze w drodze decyzji naliczy podwyższoną stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za każdy miesiąc nie wypełnienia obowiązku. 

3. Dane zawarte w deklaracji ( w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych dostępnych w Urzędzie 

Gminy Siemiatycze. 
 

OBJAŚNIENIA 
 

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 

do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana.  

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. 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, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

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

komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- 

począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące 

do czasu korekty deklaracji lub zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami. 

5. W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.  

6. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się w liczbie równej i powyżej 6 

osób. 

7. Wyliczenie miesięcznej kwoty opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w sposób selektywny pomniejszona o kwotę zwolnienia lub kwota opłaty przypisana dla gospodarstwa domowego za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny pomniejszona o kwotę zwolnienia. 

 
J. Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) oświadczenie o przebywaniu poza granicami Gminy Siemiatycze, 

b) zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie, pobieranie nauki w szkole, uczelni lub pracy w miejscowości położonej poza 

terenem Gminy Siemiatycze, 

c) oświadczenie lub inny dokument potwierdzający zamieszkiwanie poza terytorium kraju, 

d) oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do innego wójta, burmistrza, prezydenta,  

e) kopia aktu zgonu lub oświadczenie potwierdzające zgon. 

f) kopia aktu urodzenia dziecka 

g) kopia aktu małżeństwa 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE.L. z 2016r. Nr. 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Siemiatycze reprezentowana przez Wójta (adres: ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze, tel: 

85 655 28 60) 

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

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adres email: iod@gminasiemiatycze.pl lub pisemnie na adres Administratora 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku ze złożeniem deklaracji w celu 

naliczenia opłaty za odpady komunalne jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6m ust. 1) ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.) 

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 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 

 

 

mailto:iod@gminasiemiatycze.pl

