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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
 

Miejsce składania deklaracji: 

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do 
złożenia deklaracji: 

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

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części 
niezamieszkałych oraz właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy 
Porąbka. 

Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka  

Wójt Gminy Porąbka 
ul. Krakowska 3 
43-353 Porąbka 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć) 

 pierwsza deklaracja _______/_______/_______ 
                                           (dzień, miesiąc, rok) 

 nowa deklaracja (data zmiany danych)  ________/_______/_______ 
                                                                         (dzień, miesiąc, rok) 

 korekta deklaracji (obowiązująca od) ________/______/______  
                                                                        (dzień, miesiąc, rok) 

Pisemne uzasadnienie przyczyn złożenia korekty ……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 
 właściciel  współwłaściciel  użytkownik 

wieczysty  

 zarządca 

nieruchomości 

 posiadający nieruchomość 

w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot  

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 
 

 osoba fizyczna   

 osoba prawna  

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
1.  

 
 
 

PESEL (dot. osób fizycznych) / NIP (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
2. 

 

Adres zamieszkania /Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 
3. 
 

4. 5. 

Gmina Ulica  Nr domu       Nr lokalu      Telefon 

6. 7. 8.                       8a.                       9. 
 

Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 
10. 11. 12. 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina  Ulica  Nr domu                       Nr lokalu          
13. 14. 15.                                          15a.                       

 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
16. 
 

17. 18. 
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Nieruchomość (właściwe zaznaczyć): 

 zamieszkała 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E.1., E.2., F i H  

 niezamieszkała  
(nieruchomość, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne, tj. nieruchomość 
wykorzystana do prowadzenia 
działalności gospodarczej, obiekty 
użyteczności publicznej, szkoły, 
przedszkola, sklepy itp.) 

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia  
DZIAŁ G i H  

 w części zamieszkała 
i w części 
niezamieszkała 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E.1., E.2., F, G i H 

 domek letniskowy lub 
inna nieruchomość 
wykorzystywana na 
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
DZIAŁ E.1., E.2. i I 

 

E.  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I SELEKTYWNYM ZBIERANIU WYTWORZONEGO POPIOŁU  

E.1.  
 

 posiadanie kompostownika przydomowego                                           

E.2. 
 

 selektywne zbieranie wytworzonego popiołu 

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
F. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 
 

OŚWIADCZAM, ŻE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W DZIALE D 
NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE: 

19. 
 

(podać ilość osób) 
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności)   

20. 

........................... zł 
 

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami z nieruchomości wskazanej w dziale D 
(poz. 19 x poz. 20) 

21. 
 

........................... zł 
 

G. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne  
(tj. nieruchomość wykorzystana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, hotele, sklepy itp.) 

I. Wielkość pojemników 
i kontenerów na 
odpady*) 

II. Stawka opłaty za pojemnik 
(określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności) 

III. Liczba pojemników 
(miesięcznie) 

IV. Wysokość 
miesięcznej opłaty  
(iloczyn kolumn II x III) 

  
 

55 litrów (0,055 m3) 
 

……………….......... zł 
  

 
60 litrów (0,06 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
80 litrów (0,08 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
110 litrów (0,11 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
120 litrów (0,12 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
240 litrów (0,24 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
1100 litrów (1,1 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
KP-1500 litrów (1,5 m3) 

 
……………….......... zł. 

  

 
KP-5000 litrów (5,0 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
KP-7000 litrów (7,0 m3) 

 
……………….......... zł 

  

 
KP-10000 litrów (10,0 m3) 

 
……………….......... zł 

  

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi/suma kwot z kolumny IV 

22. 
 

………………………. zł 

H. Razem wysokość opłaty miesięcznej  
za gospodarowanie odpadami 

23. 
 

(kwota: poz. 21) 

24. 
 

(kwota: poz. 22) 

25. 
 

(suma kwot: poz. 21 + poz. 22) 
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I. Ryczałtowa stawka opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

26. 

 
……………………………. zł 

K. OŚWIADCZENIE/A I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ 

Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 

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

L. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 
 
 

 

POUCZENIE: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO) oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, że administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest 
Wójt Gminy Porąbka z siedzibą: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb, której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane  przez okres 
wynikający z obowiązujących przepisów prawa. 
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
6. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1454 ze zm.). 
Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania 
danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:  
adres e-mail: ochronadanych@ug.porabka.pl 
adres pocztowy: ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka. 

Załączniki: 
W przypadku osób zameldowanych, a nie zamieszkujących nieruchomość zamieszkałą lub nieruchomość w części zamieszkałą i w części 
niezamieszkałą dokument potwierdzający zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie 
gminy. 

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA DEKLARACJI: 
1.  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 zobowiązany złożyć do Wójta Gminy 
Porąbka nową deklaracje 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. 

  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. 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 
Gminy Porąbka określi 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, średnia ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.   

3. Wysokość stawki za selektywne i nieselektywne gromadzenie odpadów komunalnych określa Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych Uchwałą Rady Gminy Porąbka w sprawie    określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

DZIAŁ A: 
1. Złożenie pierwszej deklaracji. Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego  (tj. zamieszkania 

na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych). 
2. Złożenie nowej deklaracji: w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty to np. zmiana liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana właściciela nieruchomości. 

mailto:chronadanych@ug.porabka.pl


 

4 

 

3. Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji w zakresie np. danych o właścicielu nieruchomości, danych o 
nieruchomości.   

DZIAŁ B: 
Należy zaznaczyć formę władania nieruchomością spośród wymienionych w części B deklaracji. 
DZIAŁ C: 
Składającym deklarację może być: 
 osoba fizyczna, 
 osoba prawna (np. zakłady, instytucje, urzędy, szkoły, przedszkola itd.), 
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna, stowarzyszenie zwykłe, spółki: jawna, partnerska, komandytowa, 

komandytowo-akcyjna, itd.). 
Właściciel nieruchomości wpisuje wszystkie dane osobowe oraz adres zamieszkania lub siedziby; w przypadku osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej należy wpisać całą nazwę oraz podać sposób reprezentacji zgodny z przepisami prawa.  
DZIAŁ D: 
Należy określić adres oraz rodzaj nieruchomości, na której powstają odpady komunalne: 
a) nieruchomość zamieszkała, czyli nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz powstają odpady komunalne, 
b) nieruchomość niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w wyniku prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, sklepy, itp., 
c) nieruchomość w części zamieszkała a w części niezamieszkała, czyli nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której prowadzona 

jest działalność gospodarcza (nieruchomości opisane w punktach a i b), 
d) domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
DZIAŁ E: 
E.1. Należy zaznaczyć, gdy nieruchomość jest wyposażona w kompostownik na własny użytek. 
E.2. Należy zaznaczyć, jeżeli z nieruchomości ma być odbierany wytworzony popiół. W przypadku selektywnego zbierania wytworzonego popiołu 
należy wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik/pojemniki. 
DZIAŁ F: 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne; należy podać liczbę osób zamieszkujących daną 
nieruchomość; w przypadku zamieszkania innej liczby osób niż zameldowanych na danej nieruchomości należy przedstawić dokumenty 
potwierdzające zamieszkanie tych osób w innej gminie, kraju, lub innym lokalu niż miejsce zameldowania lub złożyć stosowne oświadczenie:  
1. Składający deklarację wylicza wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej 

podając liczbę osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz stawkę opłaty określona odrębną uchwałą Rady Gminy Porąbka. 
2. Właściciel nieruchomości w pkt. 20 wpisuje właściwą stawkę opłaty określoną odrębną uchwałą Rady Gminy Porąbka.   
3. Właściciel nieruchomości w pozycji 21 wylicza wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest iloczynem 

pozycji 19 i 20 (ilość osób x stawka opłaty za 1 mieszkańca).  
DZIAŁ G: 
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i wyposaża nieruchomość w pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów 
określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka oraz dostosowany do nich cykl odbioru. 
DZIAŁ H: 
Wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej, w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, i tak: 
Poz. 23 wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałej po wypełnieniu działu E.1., E.2., F i H 
Poz. 24 wypełniają właściciele nieruchomości niezamieszkałej po wypełnieniu działu G i H 
Poz. 25 wypełniają właściciele nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej po wypełnieniu działu E.1., E.2., F, G i H 
DZIAŁ I: 
Wypełnia właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez 
część roku po wypełnieniu działu E.1., E.2. i I 
DZIAŁ J: 
Podpisuje/podpisują czytelnie składający deklarację.  
DZIAŁ K: 
Wypełnia urząd. 
*) minimalna wielkość pojemników, w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Porąbka.  


