
Składający:

1. Pierwsza deklaracja 

2. Zmiana deklaracji

3. Korekta deklaracji

Załącznik do uchwały Nr XIV/125/2020 

Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 24 stycznia 2020 r.

Miejsce 

składania:

Podstawa 

prawna: 

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

4. Właściciel

5. Współwłaściciel

6. Użytkownik wieczysty

7. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

8. Inny podmiot władający nieruchomością

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

C.3 ADRES DO DORĘCZEŃ - Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części C.2

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr mieszkania

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na

danej nieruchomości odpadów komunalnych, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Urząd Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Obowiązuje od (miesiąc - rok): 

Obowiązuje od (miesiąc - rok): 

Za okres:

9. Nazwisko 10. Imię

11. Pesel
2

12. NIP
3

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.

2010 i 1579)

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Przez właściciela

rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 

Termin 

składania:

23. Nr telefonu 24. Adres e-mail

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr mieszkania

32. Miejscowość 33. Kod pocztowy 34. Poczta

35. Nr telefonu 36. Adres e-mail
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E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4

C.4 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE - jeśli jest inny niż

wykazany w części C.2
37. Kraj 38. Województwo 39. Powiat

40. Gmina 41. Ulica 42. Nr domu 43. Nr mieszkania

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość

Stawka opłaty za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi

Zwolnienie z części 

opłaty z tytułu 

posiadania 

kompostownika

Wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

49. 50. 51. 52.

53. Pierwsze imię 54. Nazwisko

55. Data wypełnienia 56. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej 

Objaśnienia

2) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności

gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

D.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWNIKA - DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

47. Posiadam przydomowy kompostownik, w którym kompostuje się bioodpady stanowiące odpady komunalne

48. Nie posiadam przydomowego kompostownika

D.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY 

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

44. Miejscowość 45. Kod pocztowy 46. Poczta

Pouczenie

1) Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów (np. kilku współwłaścicieli) obowiązany do złożenia

deklaracji jest podmiot lub podmioty faktycznie władający nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem

wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz

właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

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 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla 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.

3) 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 następującego po miesiącu, w

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

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla 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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie

zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym

charakterze.

3) Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

4) Niepotrzebne skreślić.
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8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działają

referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli) jest obligatoryjne.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, mający siedzibę w Urzędzie Miasta i

Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,62-330 Nekla.

2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Tomasz Powała. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres

iod@gminanekla.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - akty prawne na podstawie, których

działają Referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa.5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją

kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do

cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o

tym burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie

określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za

miesiąc lub miesiące stosując stawki opłaty podwyższonej.

7) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego, nie kompostuje

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub

prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności

informacji ze stanem faktycznym, burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie

ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego

zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

5) W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz miasta zawiadamia

właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej

stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia

nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
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