
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/177/20 

Rady Miejskiej w Niemodlinie  

z dnia 3 grudnia 2020 r.   

 

DO – 1 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                              (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

Składający:     Właściciel nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin, przez którego rozumie się także 

współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w przypadku pierwszej deklaracji,                   

oraz do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. 

A. NAZWA ORGANU 

 
Burmistrz Niemodlina 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 ❑ 1. Pierwsza deklaracja                   ❑ 2. Deklaracja zmieniająca                          ❑ 3. Korekta deklaracji 

Data powstania obowiązku                Data wystąpienia zmiany                                Korekta obowiązuje od  

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

Zmiana ma związek ze śmiercią mieszkańca   ❑ TAK        

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę) 

❑ 1. właściciel   ❑  2. współwłaściciel   ❑  3. użytkownik wieczysty  ❑  4. inny podmiot                                             

❑  5. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Imię i nazwisko/pełna nazwa innego podmiotu 

 
 

Numer Telefonu 

 PESEL REGON*) 

 

NIP*) 

 *) Dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Miejscowość 

 

Ulica 

 

 Nr domu 

 

Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż w pozycji D.2. 

 Kraj 

 

Województwo Miejscowość  Ulica 

 Nr domu Nr lokalu  

 

Kod pocztowy  

 

Poczta 

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ)  

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w punkcie D.2. niniejszej deklaracji, zamieszkuje: ……… osób 
       (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących w nieruchomości) 
E.2. Oświadczam, że nieruchomość, wskazana w punkcie D.2. niniejszej deklaracji, jest zabudowana budynkiem            

mieszkalnym jednorodzinnym,  posiadam  kompostownik i będę kompostował w nim bioodpady  

 

                                         ❑  TAK                   lub                           ❑  NIE 



 

F. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
(Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby zamieszkałych osób w nieruchomości 

i stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miejskiej w Niemodlinie) 

Stawka opłaty za 

odbiór odpadów 

Ilość zamieszkałych 

osób 

Wysokość miesięcznej 

opłaty 

Zwolnienie z części opłaty 

dla kompostujących 

bioodpady 

Łączna miesięczna 

kwota opłaty 

 

 

 

………………zł 

 

 

 

………………… 

 

 

 

……………………zł 

(Liczba osób x stawka zwolnienia) 

 

 

…………………………zł 

 

 

 

……………………zł 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Data (dzień-miesiąc-rok)  Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska / pieczęć osoby upoważnionej 
 

 

 

 

H. ADNOTACJE ORGANU 
Uwagi organu podatkowego 

 

 

 

 

Data (dzień-miesiąc-rok)  

 

Podpis przyjmującego deklarację 

 

 

POUCZENIE 

1.Zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego. 

2.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do 10-go dnia każdego miesiąca, którego 

dotyczy opłata, bez dodatkowego wezwania (faktury) w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na jego 

rachunek bankowy. 

3.Od niewpłaconej w terminie opłaty pobiera się odsetki za zwłokę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.Niewpłacona w terminie opłata podlega egzekucji administracyjnej wraz z kosztami. 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 

informujemy, iż : 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Niemodlina z siedzibą przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 - 100 Niemodlin. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail : iod@niemodlin.pl  lub na adres  : Urząd Miejski w Niemodlinie , Inspektor Ochrony Danych ,ul. Boh. 

Powstań Śl. 37  49-100 Niemodlin. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz 

przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – sądom, organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym. 

5.  Państwa dane będą przechowywane wyłącznie  przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

7.  W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Wszyscy pracownicy Administratora uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać  wewnętrznych zasad i procesów związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

 

           

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

               (data, imię i nazwisko ) 

 
 


