
 

                                                                        Załącznik Nr 1 do Uchwały XXX/311/2021 

                                                                                                   Rady Gminy Iwanowice z dnia 31 marca 2021 r. 

 
Pola jasne należy wypełnić czytelnie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 

Podstawa prawna: art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 

nieruchomością. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, 32 – 095 Iwanowice 

Termin składania: Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 

dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY IWANOWICE 

IWANOWICE WŁOŚCIAŃSKIE, UL. OJCOWSKA 11, 32 – 095 IWANOWICE 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

                 □                                           □ data zaistnienia zmian   ____-_____-______                                                                                                                                                   

     pierwsza deklaracja                        Deklaracja zmieniająca (zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji) 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

2. Rodzaj podmiotu:(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  □            □                   □                              □ 

  właściciel         współwłaściciel            użytkownik wieczysty                 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca 

                                                                                                                        nieruchomość w zarządzie lub użytkownik      
3. Nazwisko i imię 

 

 

4. Numer PESEL 

 

ADRES ZAMIESZKANIA  / ADRES SIEDZIBY 

5. Kraj 

 

6. Województwo 7. Powiat 

8. Gmina 

 

9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu 

12. Miejscowość 

 

13. Kod pocztowy 14. Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

15. Miejscowość 

 

16. Nr domu / nr lokalu 17. Nr działki 

E. OŚWIADCZAM, ŻE 

18   □  Odpady będą gromadzone w sposób selektywny (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady   

                komunalne ulegające biodegradacji, pozostałe odpady zmieszane) stawka opłaty wynosi: 

 

1. 35,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób. 
 

2. 35,00 od osoby miesięcznie od pierwszych 4 osób i 30,50 zł miesięcznie za piątą i każdą 

następną osobę jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez więcej niż 4 osoby.                                                                                               



* Dotyczy domków letniskowych i innych nieruchomości, które pozostają niezamieszkałe w danych okresach czasu w ciągu roku 

kalendarzowego 

     

19. Odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego (resztki jedzenia, obierki 

warzyw i owoców, trawa) są kompostowane na terenie nieruchomości wymienionej w części D a uzyskany 

materiał wykorzystywany jest na własne potrzeby. 

                                                  □  TAK                              □ NIE       

             

 

F. NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

    JEST ZAMIESZKIWANA STALE 
 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną  w części D 20. 

 

Miesięczna kwota opłaty (właściwą kwotę dostosowaną do sposobu zbierania odpadów i 

ilości osób z pkt. 18 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w pkt. 20) 
21. 
                                                zł 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania i korzystania z 

kompostownika (jeśli dotyczy) wynosi 9,00 zł/miesięcznie od osoby 

zamieszkującej daną nieruchomość 

22.                                            
                                                

                                                zł 

Miesięczna kwota opłaty wyliczona jako różnica kwoty w pkt. 21 i kwoty w pkt. 

22 (kwota w pkt. 21 – kwota w pkt. 22 = kwota w pkt 23) 

23.  

 

                                                     zł  

Wysokość opłaty uiszczanej kwartalnie (kwota opłaty miesięcznej pkt. 23 

pomnożyć przez 3) 
24. 

                    

                                                zł 

 

 

G. NALEŻY WYPEŁNIĆ JEŻELI NIERUCHOMOŚĆ KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

     JEST ZAMIESZKIWANA SEZONOWO* 

Deklarowana ryczałtowa opłata za gospodarowanie 

odpadami – domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

(stawka ryczałtowa w wysokości 160,00 zł) 

25. 

 

 

  
 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 

 

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

 
 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Należność z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez 

wezwania w kasie tutejszego Urzędu, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady. 

 
1. za okres od miesiąca stycznia do miesiąca marca – do 31 marca z dołu, 

2. za okres od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca – do 30 czerwca z dołu. 

3. za okres od miesiąca lipca do miesiąca września – do 30 września z dołu, 

4. za okres od miesiąca października do miesiąca grudnia – do 31 grudnia z dołu. 
lub miesięcznie z dołu do końca każdego miesiąca. 

 

Pouczenie: 

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) w sposób 

przewidziany w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2020., poz. 1439) 

 
Objaśnienia: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Iwanowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) 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 do Urzędu Gminy Iwanowice nową deklarację w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 

nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3) W przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji określonych 

w pkt 2 bądź uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Iwanowice określi w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki dotyczące ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość pomnożoną przez  stawkę za odpady niesegregowane. 
4) Opłata roczna od nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje 

się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 160,00 zł – 

opłata stosowana jest od dnia 1 stycznia 2021. 

 

 

 
INFORMACJA DUTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 

dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)(Dz. Urz. UE L 119/1) wskazujemy, że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Iwanowice mający siedzibę w Iwanowicach Włościańskich, ul. Ojcowska 11, 32-095 

Iwanowice, Urząd Gminy Iwanowice. 

 

2. Z administratorem – Wójtem Gminy Iwanowice może się Pan/Pani skontaktować na adres siedziby oraz poprzez adres mail 

sekretariat@iwanowice.pl 

3. Administrator – Wójt Gminy Iwanowice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pod 

wskazanym adresem; Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie, ul. Ojcowska 11, 32-095 Iwanowice oaz pod adresem mailowym: 

iodo@iwanowice.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy i stworzenia warunków niezbędnych do ich 

utrzymania, a w szczególności tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy lub 

zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; - objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; - nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym 

realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; oraz wszelkich innych czynności 

i zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 


