
  
 

Załącznik do Uchwały Nr XXII/112/2020 
Rady Miejskiej w Żychlinie 
z dnia 24 lipca 2020 r. 

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

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa 
prawna:  

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

Składający 
deklarację:  

Właściciele nieruchomości znajdujący się w granicach administracyjnych Gminy Żychlin, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin 
złożenia 
deklaracji: 

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

Miejsce 
składania:  

Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Norberta Barlickiego 15, 99-320 Żychlin 

  

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat) 

□ 
pierwsza deklaracja 

(data powstania obowiązku uiszczenia opłaty  
 
............... - ................ - ........................................ r.) 

□ 
zmiana danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty (data zaistnienia zmiany ............... - ................ - ........................................ 

r.) 

□ 
korekta deklaracji 

 
okres, którego dotyczy korekta  
 
 ............... - ................ - ........................................ r.) 

   

II. DANE IDENTYFIKACYJNE  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: 

□ 
właściciel  

□ 
współwłaściciel  

□ 
jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ 
użytkownik wieczysty 

□ 
inny podmiot władający nieruchomością 

 
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU, PESEL/NIP (składającego deklarację) 
 
Imię i 
nazwisko  
lub nazwa 
podmiotu 

                        

                       

PESEL/NIP1                        



  
 

Telefon 
kontaktowy                        

Data 
urodzenia2   -   -                   

Imię ojca2                        

Imię matki2                        

Adres e-
mail 

 

□  Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Urząd Gminy w Żychlinie informacji dotyczących gospodarowania odpadami  
komunalnymi drogą elektroniczną.3 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBA PODMIOTU (składającego deklarację) 

 

……………….………  ………………………………….……  ……………………….……… 
Kraj  Województwo  Powiat 

……………….………  ……………………………..…………  ………………………………. 
Gmina  Ulica  Nr domu/Nr lokalu 

………………………       -      ………………………………. 
Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (nieruchomości, z której będą odbierane odpady) 

 

ŻYCHLIN  ……………………………..…………  ………………………………. 
Gmina  Ulica  Nr domu/Nr lokalu 

……………………….       -      ………………………………. 
Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

……………….…………  ………………………………….……  ……………………….……… 
Kraj  Województwo  Powiat 

……………….…………  ……………………………..…………  ………………………………. 
Gmina  Ulica  Nr domu/Nr lokalu 

……………………….…       -      ………………………………. 
Miejscowość  Kod pocztowy  Poczta 

 
III. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (odpowiednie zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną 

możliwość) 
 

□ Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

□ Nie posiadam kompostownika przydomowego 

IV. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

1. Liczba osób zamieszkująca nieruchomość  



  
 

2. 
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za jednego 
mieszkańca4 

zł/osobę 

3. 

Miesięczna wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
wszystkich mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość (iloczyn poz. 1 i poz. 2) 

zł/ m-c 

4. 

Miesięczna wysokość zwolnienia z części opłaty                
w związku z kompostowaniem bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym za jednego 
mieszkańca5,6 

zł/osobę 

5. 

Miesięczna wysokość zwolnienia w części z 
opłaty w związku z kompostowaniem 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym za wszystkich 
mieszkańców (iloczyn poz. 1 i poz. 4)6 

zł/m-c 

6. 

Miesięczna wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami za wszystkich 
mieszkańców zamieszkujących nieruchomość 
po uwzględnieniu zwolnienia w części z opłaty w 
związku                           z kompostowaniem 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym (od kwoty z poz. 
3 odjąć kwotę                  z poz. 5)6 

zł-m-c 

V. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

VI. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

  

  
 

 
 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia                       
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 
 
Objaśnienia: 
1. PESEL podaje osoba fizyczna natomiast NIP podaje podmiot inny niż osoba fizyczna. 
2. Dane podaje wyłącznie osoba fizyczna. 



  
 

3. Postawienie znaku „x” w kwadracie oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie przez Urząd Gminy w Żychlinie informacji 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.                    
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
4. Stawkę opłaty należy wpisać zgodnie z obowiązującą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli nieruchomości określoną w uchwale Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne              
w kompostowniku przydomowym. 
5. Stawkę zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpisać zgodnie                              
z obowiązującą stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości określoną                  
w uchwale Rady Miejskiej w Żychlinie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zwolnienia w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym. Ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą skorzystać właściciele 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy zadeklarowali w pkt. III posiadanie takiego kompostownika             
i kompostowanie w nim w/w odpadów. Utrata prawa do zwolnienia następuje w drodze decyzji burmistrza w przypadku, 
gdy właściciel nieruchomości deklarujący posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów: 
a) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub 
c) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji 
zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ze stanem faktycznym. Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, 
w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt a), b) lub c). 
6. Dotyczy osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym. 
 
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Żychlin (Gmina Żychlin), ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin.  
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych (IOD). W spawach dotyczących ochrony danych osobowych                   
i praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem można skontaktować się z IOD pod adresem e-mail: 

iod@gminazychlin.pl, telefonicznie: 24 351 20 32 lub listownie na adres podany w pkt. 1.  
3. Celem przetwarzania danych jest zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych, naliczanie opłat oraz dokonywanie 
stosowanych rozliczeń. 
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1 oraz 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                   
w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zm.).  
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy administratora, Samorządowy Zakład Budżetowy w Żychlinie             
i jego pracownicy, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 
organów władzy publicznej lub administratora w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 
6. Dane będą przetwarzane przez okres odbierania odpadów komunalnych, a następnie przez okres wynikający                           
z właściwych przepisów prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem przysługują prawa do : dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych                        
w określonych prawem okolicznościach, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt. 3. 
9. Dane nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. 
 
 

 
 
  

mailto:iod@gminazychlin.pl

