
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 

Zobowiązany do 
złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na 
terenie Miasta i Gminy Prochowice (Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty,  jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty władające nieruchomością), a także w przypadku 
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklarację obowiązana jest złożyć Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

Termin składania 
deklaracji: 

W ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Miejsce składania 
deklaracji: 

Urząd Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1 
Pokój nr 1 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

Złożenie pierwszej deklaracji – ……………………………………………. (data powstania odpadów komunalnych na nieruchomości) 

Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty – …………………………………………. (data zmiany)   

Zmiana danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty – ………………………………………….. (data zmiany)  

Ustanie obowiązku uiszczania opłaty – ………………………………………… (data ustania obowiązku)  

Deklaracja korygująca od …………………………………… do ………………………………… (okres, którego dotyczy korekta) 

A.1. Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji korygującej lub wyjaśnienie ustania obowiązku uiszczania opłaty (fakultatywnie) 

 
 

 

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

Właściciel nieruchomości/ Współwłaściciel nieruchomości 

Użytkownik wieczysty nieruchomości 

Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu 

Podmiot władający nieruchomością 

Spółdzielnia Mieszkaniowa/ Wspólnota Mieszkaniowa 

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, miejsca w           
których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C.1. Imię 

 

C.2. Nazwisko 

 

C.3. PESEL  

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) 

 

C.5. REGON  C.6. NIP  

C.7. Numer telefonu (fakultatywnie)  

C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości)  



C.9. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację) 

 
Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam jak adres nieruchomości, której 
dotyczy deklaracja (proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.9.) 

Gmina  

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Poczta  

Ulica  

Nr domu  Nr lokalu  

D. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów komunalnych) 

D.1.Wysokość opłaty miesięcznej za pojemnik o określonej pojemności  

 Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w uchwale Rady Miasta i Gminy 
Prochowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Pojemnik 60 l 12,00 zł 

Pojemnik 120 l  24,00 zł 

Pojemnik 240 l 49,00 zł 

Pojemnik 1100 l 220,00 zł 

Pojemnik 2500 l 500,00 zł 

D.2. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać w złotych polskich z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 Stawka opłaty z pkt. D.1.  Ilość pojemników   

Pojemnik 60 l  x  =  

Pojemnik  120 l   x  =  

Pojemnik  240 l  x  =  

Pojemnik  1100 l  x  =  

Pojemnik 2500 l  x  =  

Odpady metali i tworzyw sztucznych 

 Stawka opłaty z pkt. D.1.  Ilość pojemników   

Pojemnik 60 l  x  =  

Pojemnik 120 l  x  =  

Pojemnik 240 l  x  =  

Pojemnik 1100 l  x  =  

Pojemnik 2500 l  x  =  

Odpady z papieru 

 Stawka opłaty z pkt. D.1.  Ilość pojemników   

Pojemnik 60 l  x  =  

Pojemnik 120 l  x  =  

Pojemnik 240 l  x  =  

Pojemnik 1100 l  x  =  

Pojemnik 2500 l  x  =  

Odpady ze szkła 

 Stawka opłaty z pkt. D.1.  Ilość pojemników   

Pojemnik 60 l  x  =  

Pojemnik 120 l  x  =  

Pojemnik 240 l  x  =  

Pojemnik 1100 l  x  =  

Pojemnik 2500 l  x  =  

Odpady biodegradowalne 

 Stawka opłaty z pkt. D.1.  Ilość pojemników   

Pojemnik 120 l  x  =  

Pojemnik 240 l  x  =  

Razem:  

 



 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną 
deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Prochowice o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty od mieszkańców. 

E. Podpis składającego deklarację 
 
 
 

..……..………...................………………..………………… 
Data i  podpis 

F. Pouczenie 
1. 1. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji organ przyjmujący deklarację określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.  
2. 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 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.). 
3. 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 (RODO) ,informujemy 
że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice, tel. 76 858 43 42,  

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):iodo@amt24.biz 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w tym: odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celach 
kontaktowych. 

 Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019, poz. 2010 z późn. zm.) , a 
także art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu. 

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących 
przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania (poprawienia) danych, ograniczenia przetwarzania 
danych, dostępu do danych (w tym kopii tych danych), wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, usunięcia danych, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 
art. 20 RODO. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.  

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

 Konsekwencją niepodania danych będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji administracyjnej 
G. Adnotacje organu 

Uwagi przyjmującego deklarację 

 Potwierdzenie wpływu 
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