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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 2020 r. poz. 1439) 

Składający: 

Właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439), na których zamieszkują mieszkańcy (właściciele, 
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością). 

Termin składania: 

W terminie: 
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

 pierwsza deklaracja 

 zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / zaistniałej zmiany: .............................................. 
     (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Podmiot składający (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej 

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

Pesel (dotyczy os. fizycznych) / NIP (dotyczy os. prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

Adres zamieszkania (dotyczy os. fizycznych) / Adres siedziby (dotyczy os. prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

Nr telefonu  Adres e-mail* 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość Ulica Nr budynku 

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości nieoznaczonej nr budynku): 

___________________________ 

* – pole nieobowiązkowe

Załącznik   

do uchwały Nr XXVII/261/2020 

Rady Miejskiej w Końskich  

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

2nia 29 listopada 2012 r. 

- -
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D. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

KOMUNALNYMI (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty)

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość X Stawka opłaty = 

Wysokość 
miesięcznej opłaty 

.................................... X = .......................... zł 

D.1. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU

PRZYDOMOWYM

Informacja  
właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 nie posiadam kompostownika 

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość X Kwoty zwolnienia = 

Miesięczna 
wysokość zwolnienia 

.................................... X = .......................... zł 

WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
PO UWZGLĘNIENIU ZWOLNIENIA 

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 

nieruchomość 
X Stawka opłaty - 

Miesięczna wysokość 
zwolnienia = Opłata miesięczna 

....................... X - ...................... zł = ................................ zł 

E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPŁATA MIESIĘCZNA 
................................ zł 

OPŁATA KWARTALNA 

I kwartał 
................................ zł 

II kwartał 
................................ zł 

III kwartał 
................................ zł 

IV kwartał 
................................ zł 

OPŁATA ROCZNA (suma opłat kwartalnych) 
................................ zł 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………     …………………….....…........…..............……………… 
data (dzień/miesiąc/rok)    podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości /osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

.......................... zł 

.......................... zł 

...................... zł 
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G. ADNOTACJE  URZĘDOWE 

 

H. POUCZENIE: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach wskazanych  
w uchwale Nr XXIV/227/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego poz. 2241): 

1) do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał, 
2) do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał, 

3) do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał, 

4) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał. 
3. Zgodnie z art. 6m ust. 1d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U z 2020 r. poz. 1439), dalej „ustawa” wysokość zobowiązania określonego w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu 

korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku 
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli 

poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 
odpadów komunalnych. (art. 6m ust. 1a ustawy). 

5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, 

działając na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej 
przez radę gminy metody;  

6. W razie stwierdzenia, że właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne (część D.1. deklaracji) nie posiada kompostownika 

lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne, lub uniemożliwia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Końskie, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu 

weryfikacji zgodności złożonej informacji ze stanem faktycznym, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, 
działając na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy, stwierdzi, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co 
najmniej jednej z ww. przesłanek. 
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I. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Końskie z siedzibą

w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, tel. 41 372 32 49, e-mail: sekretariat@umkonskie.pl

2. W imieniu Administratora Danych Osobowych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje

Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem

e-mail: iod@umkonskie.pl

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku

prawnego ciążącego na administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu
podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy i podmioty uprawnione do ich otrzymania

w związku z realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego

zostały zebrane oraz okres wynikający z przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia

ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie
skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu, w którym podania danych osobowych

wymaga przepis prawa. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi spowoduje konieczność wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

mailto:iod@umkonskie.pl
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