
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ORNONTOWICE

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy 
Ornontowice

Organ, do którego składana
jest deklaracja:

Wójt Gminy Ornontowice

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Ornontowice 
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć x)

pierwsza deklaracja   nowa deklaracja - 
 zmiana danych   

korekta deklaracji

obowiązuje / zmiana / korekta / od:   ;;;;;;;;..
                                                          (dzień, miesiąc, rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć x)

      właściciel                                     współwłaściciel                        użytkownik wieczysty

      jednostka organizacyjna lub osoba posiadają nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

      inny podmiot władający nieruchomością (najem, użytkowanie)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO (SKŁADAJĄCYCH) DEKLARACJĘ 

C1. OSOBA FIZYCZNA

1) Nazwisko 2) Imię 3) PESEL

4) Adres zamieszkania:

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

5) Numer telefonu* 6) Adres e-mail*

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY (zarządcy nieruchomości itp.)

7) Nazwa podmiotu 8) NIP

9) Adres siedziby:      

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

10) Numer telefonu 11) Adres e-mail



C3. ADRES DO DORĘCZEŃ (wypełnić jeśli jest inny niż w pkt C1. lub C2.)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy Miejscowość

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Ulica Nr domu / nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 

w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje osób:

Liczba mieszkańców

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E1. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM 
MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji znajduje się 
przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne.
(zaznaczyć x)

                         TAK  (wypełnić poz. E.2-E.4)                  NIE  (wypełnić poz. E.2)  

E2. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI

liczba mieszkańców: stawka opłaty (zł):
opłata miesięczna nie uwzględniająca kwoty 
zwolnienia (zł):

X = 

E3. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA PRZYDOMOWEGO 
KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE

liczba mieszkańców: stawka zwolnienia (zł): miesięczna kwota zwolnienia (zł):

X =

E4. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ KWOTĘ ZWOLNIENIA
      (poz. E2 - poz. E3)

opłata miesięczna nie uwzględniająca
kwoty zwolnienia (zł):

miesięczna kwota zwolnienia (zł):
opłata miesięczna uwzględniająca kwotę 
zwolnienia (zł):

- =

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS(Y) SKŁADAJĄCEGO (SKŁADAJĄCYCH) DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością.

                  ;;;;;;;;;;;;..                  ;;;;;;;;;;;;..    
                                       (miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis)



G. ADNOTACJE URZĘDOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
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 (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie RODO informujemy, iż: 
1.  Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Ornontowice  reprezentowana przez  Wójta  Gminy
Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33
06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.
2.  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować
w  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych,  w  następujący  sposób:  a)  pod  adresem  poczty
elektronicznej: iod@ornontowice.pl b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wypełnienia  obowiązku  prawnego  wynikającego
z ustaw: o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji  oraz  aktów  prawa  miejscowego  wydanych  na  podstawie  ustawy  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach, a także w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym
pobierania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  odpadami  komunalnymi,  jak  również  realizacji  praw
i obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawa.
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  przekazywane  będą  tylko  podmiotom  uprawnionym  do  ich  przetwarzania
na  podstawie  przepisów prawa  lub  stosownych  umów podpisanych  z  Administratorem i  przetwarzających  dane
osobowe na jego polecenie.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
w  zakresie  zgodnym  z  obowiązującymi  przepisami  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  wniesienia  skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  ani
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.  

POUCZENIE
1.  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy

z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).

2. W  przypadku  niezłożenia  deklaracji  w  terminie  albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych

w deklaracji,  Wójt  Gminy Ornontowice określi,  w drodze decyzji,  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy Ornontowice metody.

3. Na podstawie art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r., poz. 408

z późn. zm.) - Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub

podstawy opodatkowania lub nie  składa deklaracji  lub składając organowi  podatkowemu,  innemu uprawnionemu

organowi  lub  płatnikowi  deklarację  lub  oświadczenie,  podaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę  albo  nie  dopełnia

obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze

grzywny albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

OBJAŚNIENIA
1. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji:

- pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- nową deklarację (zmiana danych) składa się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

np.  zmiana  liczby  osób  zamieszkujących  na  nieruchomości;  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana,

-  korektę  deklaracji składa  się  w  przypadku  nieprawidłowego  wypełnienia  deklaracji  np.  w  zakresie  danych

o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości lub obliczenia opłaty. 

2. Opłatę należy uiszczać na indywidualny rachunek bankowy, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe,

do 20 każdego parzystego miesiąca.

3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na numer konta bankowego, który właściciel

nieruchomości uzyska po zweryfikowaniu przez pracowników Urzędu Gminy Ornontowice złożonej deklaracji.

* pole nieobowiązkowe


