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Deklarację należy wypełnić czytelnie dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 

1. Numer PESEL/Identyfikator podatkowy NIP1:                

           

2. Dzień - miesiąc - rok 

  -   -     

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy2 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

Składający: 

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu 

ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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 składania: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca;  

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  nastąpiła 

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Organ  właściwy do przyjęcia 

deklaracji: 
Wójt Gminy Nurzec-Stacja 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

3. Urząd Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja 

B. OBOWIĄZEK I CEL  ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku: ……….-……………-..................) 

   zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian ……….-……………-.................) 

Uzasadnienie złożenia zmiany deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   zamieszkanie nowonarodzonego dziecka                           przyjazd – zamieszkanie mieszkańca z innej gminy 

   zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości                   uzyskanie / utrata prawa do zwolnienia z części opłaty 

   wyjazd mieszkańca do innej gminy                                    inny (podać jaki) …............................................ 

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

5. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    właściciel nieruchomości                                                      współwłaściciel 

    użytkownik wieczysty                                                       posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 

    zarządca nieruchomości wspólnej                                     inny   

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

6. Składający deklarację (właściwe zaznaczyć) 
 

 Osoba fizyczna        Osoba prawna       Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 
7. Nazwisko*/Nazwa pełna** 8.  Imię*/Dane osób upoważnionych do reprezentowania** 

9. Nr telefonu*** 10. Adres e-mail*** 
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D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY3 

11. Miejscowość 

 

12. Ulica 

 

13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Kod pocztowy 

 

 

16. Nr geodezyjny działki 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI 
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres wskazany w części D.1. 

17. Kraj 

 

18. Województwo 

 

19. Powiat 

 

20. Miejscowość 

 

21. Ulica 

 

22. Nr budynku 23. Nr lokalu 

24. Gmina  

 

25. Kod pocztowy 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

E.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  

I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW  

26. Oświadczam, że na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 
 

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne4 

 

 nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 

 

E.2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

27. Liczba mieszkańców 

      zamieszkujących  

      nieruchomość 

 

 

 

x 

28. Stawka opłaty 

miesięcznej wg 

uchwały Rady Gminy 

Nurzec-Stacja5 

 

 

 
= 

29. Wysokość miesięcznej 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(poz. 27 x poz. 28) 

 

 

 
x 3 

30. Wysokość 

kwartalnej opłaty 

za 

gospodarowanie 

odpadami 

komunalnymi 

(poz. 29 x 3 

miesiące)6 

 

…................   os. 
 

 

 

…................  zł/os. 

  

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.  
 

 

31.   Data                               

 

 

 

 

32. Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska  
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G. ADNOTACJE ORGANU 

 

* Dotyczy osób fizycznych. 

** Dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi. 

***Dane dobrowolne 

 

OBJAŚNIENIA 

1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL. 

Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 

2. W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca nieruchomości wspólnej lub inny podmiot władający 

nieruchomością. 

3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zgodne z wymogami określonymi w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja.  

5. Stawka opłaty oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w 

Uchwale Rady Gminy Nurzec-Stacja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

6. Opłatę z poz. 30 należy wpłacać kwartalnie bez wezwania, w tytule podając adres nieruchomości na której 

powstają odpady komunalne, w terminach: 

- do 15 marca br. za I kwartał; 

- do 15 czerwca br. za II kwartał; 

- do 15 września br. za III kwartał; 

- do 15 grudnia br. za IV kwartał 

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nurzec-Stacja: BS Hajnówka 96 8071 0006 0021 8809 2000 0260. 

 

 

POUCZENIA 

 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 2020 r. poz. 1427 

z późn. zm.). 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  

w którym nastąpiła zmiana.  

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

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Nurzec-Stacja  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 razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował posiadanie kompostownika  

i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:  

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3) uniemożliwia Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja  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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawą, ze stanem 

faktycznym - Wójt Gminy Nurzec-Stacja  stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o 

którym mowa w art. 6k ust. 4a. ustawy, zwanego dalej „zwolnieniem”. Utrata prawa do zwolnienia 

następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z 

przesłanek, o których mowa w pkt 1) –3).  

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,  

w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych Wójt Gminy Nurzec-Stacja  określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, określonej przez Radę Gminy Nurzec-

Stacja  zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja  jest: Wójt 

Gminy Nurzec-Stacja, mający siedzibę w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-

Stacja. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 

Urzędu Gminy Nurzec-Stacja, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować                      

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja  za pomocą adresu: iod@nurzec-stacja.eu, 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zwanej 

dalej ustawą, w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych, w celu o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Nurzec-Stacja przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Nurzec-Stacja. 

5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. 

6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od 

Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nurzec-Stacja  

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe ze względu na 

przepisy ustawy. 

10. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożność realizacji wobec Pani/Pana praw, obowiązków oraz uprawnień. 

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

mailto:iodo@grodek.pl

