
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/73/2020 
Rady Gminy Bodzechów  z dnia 8 grudnia 2020 r. 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy) 
Podstawa prawna art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U. z 2020 

r. poz.1439) 
Składający Deklarację składa właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty,  osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, na której zamieszkują 

mieszkańcy położonej na terenie gminy Bodzechów 
Miejsce składania deklaracji 

Urząd Gminy Bodzechów ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Organ do którego składa się 

deklarację 
WÓJT GMINY BODZECHÓW 

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

                      Złożenie pierwszej deklaracji  dostarczyć pojemnik/pojemniki (dot. nieruchomości zabudowanych budynkami                                                                                                                                               

 

                                                                                            mieszkalnymi jednorodzinnymi)     120 l          240 l  
 

               

                      Zmiana danych                                  data powstania zmiany danych          _ _  - _ _   -   _ _ _ _ 
                                                                                                                                                       (dzień – miesiąc – rok) 
 

 

                     Korekta deklaracji                          data zaistnienia zmiany                    _ _  -  _ _   -  _ _ _ _ 
                                                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok)                                                                                                    

2. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel;                                         □  Współwłaściciel;                                    □  Najemca, dzierżawca; 

□ Zarządca;                                           □  Posiadacz samoistny;                              □ Inny ..………........ 

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię: 
Nazwa (nie dot. osób fizycznych): 

Nazwisko: 

Pesel (dot. osób fizycznych): NIP (nie dot. osób fizycznych): 

Telefon kontaktowy: e-mail: 

4. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Miejscowość: 

 

Ulica: 

Nr domu/nr lokalu: 

 

Kod pocztowy: 

Poczta: Gmina: 

Powiat: Województwo: 

4.1. ADRES DO DORĘCZEŃ ( WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY ADRES DO DORĘCZEŃ JEST INNY NIŻ ZAMIESZKANIA) 

Miejscowość: 

 

Ulica: 

Nr domu/nr lokalu: 

 

Kod pocztowy: 



Poczta: Gmina: 

Powiat: Województwo: 

5. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość: 

 

Ulica: 

 

 

Nr domu/nr lokalu: 

 

Kod pocztowy: 

 

6. DEKLAROWANY SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 5 niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób 

selektywny z podziałem na frakcje zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Bodzechów  

(zaznaczyć właściwe): 

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

                   posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

7. DEKLAROWANA ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJACYCH NIERUCHOMOŚĆ 

7.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w pkt 5 deklaracji zamieszkuje: 

 

………….……..   osoby 

                                                                                           (ilość osób zamieszkujących) 

 

8. KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
8.1 Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez kompostowania odpadów 

biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bodzechów w/s 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bodzechów wynosi: 
 

                                                                                              11,00 

…............................... 
zł/osoba miesięcznie 

8.2 Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zwolnienia za 

kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Bodzechów w/s ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Bodzechów wynosi: 
10,50 

….............................. 
 zł/osoba miesięcznie 

8.3 Wysokość miesięcznej opłaty po przeliczeniu (iloczyn ilości zamieszkałych osób na nieruchomości określonej w pkt 7.1  

i właściwej stawki opłaty wskazanej w pkt 8.1 lub 8.2): 

 

…..…….   x  ….…………. zł   =  ………….... zł / miesięcznie 

                                                              (ilość osób)         (stawka opłaty) 

 

9. WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 



Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

       ………………………………..                                                      …………………………………..    

               (miejscowość i data)                                                                 (czytelny podpis składającego)  

Załączniki: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adnotacje Urzędowe. 

 
Pouczenie: 

1. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  do  Wójta Gminy Bodzechów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

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

danej nieruchomości odpadów komunalnych.  W przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

odbiór odpadów z danej nieruchomości, właściciel obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 

uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła . 

2. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. (art. 6m 

ust. 4 i 5 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

3. Składający deklarację może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte, tj.np. oświadczenie o osobach 

zamieszkujących/zameldowanych na nieruchomości, zaświadczenie z uczelni (studia zamiejscowe), odpis aktu zgonu, itp. 

4. Opłatę za gospodarowanie odpadami  należy uiszczać bez wezwania zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bodzechów w sprawie terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami można 

wpłacać w szczególności:  w kasach Urzędu Gminy lub  przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy  

5. W przypadku  nie wpłacenia w określonych  terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 
6. W przypadku  nieruchomości wielorodzinnej, dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych części budynku jeżeli 

posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów (każdy lokal posiada swoje pojemniki na odpady). 

7. Rada Gminy Bodzechów uchwala wysokość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami w związku z kompostowaniem 

odpadów w przydomowym kompostowniku. Stawka zwolnienia miesięcznego z tytułu kompostowania odpadów jest naliczana za każdą 

osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

 
Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.)  uprzejmie informujemy, że: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bodzechów z siedzibą: ul.  M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.  

2.Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bodzechów można się kontaktować za pomocą adresu: ido@ugb.pl 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, które zostały nałożone na Wójta Gminy 

Bodzechów. 

4.Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania 
na podstawie przepisów prawa. 

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy obowiązującego prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora. 

7.Przysługuje Pani/Panu  prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo 

żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Bodzechów Pani/Pana danych osobowych,  przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
9.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku. 

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


