
Załącznik Nr 1  

do Uchwały XXV/189/21 

Rady Gminy Zaręby Kościelne 

 z dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO  

LUB RĘCZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

 

 

Miejsce składania: 

 

 

Termin składania: 

  
Art. 6m ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach  ( Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Zaręby Kościelne: 

1) na których zamieszkują mieszkańcy; 

2) na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14,  

07-323 Zaręby Kościelne. 

 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m. 

ust.1 ustawy oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6m ust. 2 ustawy 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 
1. Nazwa i adres organu, do którego jest składana deklaracja. 

WÓJT GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE, UL. KOWALSKA 14,  

07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 PIERWSZA DEKLARACJA  KOREKTA DEKLARACJI OD …………………. 

 

            

 NOWA  DEKLARACJA  WYGASZENIE OBOWIĄZKU OD……………….. 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 WŁAŚCICIEL 

  

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

  
 UŻYTKOWNIK 

  
 NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

  
 WŁADAJĄCY, SPADKOBIERCA 

 

4. Imię i nazwisko składającego deklarację 

 

 

 



5. Numer PESEL:  

 

                                              

 

D. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA. 
6. Kraj 

 

 …………………………………….. 

7. Województwo 

 

………………………………… 

8. Powiat 

 

……………………………………… 

9. Gmina 

 

…………………………… 

10. Ulica 

 

………………………… 

11. Nr domu 

 

……………………… 

12. Nr 

lokalu 

 

…………… 

13. Miejscowość 

 

…………………………………….. 

14. Kod pocztowy 

 

………………………………… 

15. Poczta 

 

………………………………………. 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE. 

                                                   zaznaczyć kwadrat, jeżeli adres jest taki sam jak w pkt. D 
16. Gmina 

 

…………………………… 

17. Ulica 

 

………………………….. 

18. Nr domu 

 

……………………… 

19. Nr 

lokalu 

 

…………… 

20. Miejscowość 

 

…………………………………….. 

21. Kod pocztowy 

 

………………………………… 

22. Poczta 

 

……………………………………….. 

23. Numer ewidencyjny działki (należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu) 

     

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

F. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚĆI E. 
24. Rodzaj nieruchomości. 

 

 na której zamieszkują mieszkańcy NALEŻY WYPEŁNIĆ PUNKT G, H i H1 DEKLARACJI 

   

   

 na której znajdują się domki letniskowe lub NALEŻY WYPEŁNIĆ PUNKT I DEKLARACJI 

 innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe  

 

 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU  

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE. 
25. Oświadczenie ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

               

1) posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

2) nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 
 

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. 

 

 

26.  

Liczba osób zamieszkałych 

nieruchomość 

27. 

Stawka opłaty miesięcznej 

28.  

WYSOKOŚĆ OPŁATY 

MIESIĘCZNEJ 

( iloczyn wartości z pól 26 i 27 )  

 

   
 

 

 



   

 

RAZEM: 

29. 

 

 

H1. DANE DOTYCZĄCE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku 

zaznaczenia w części G poz. 25 pkt. 1) 
Kwota przysługującego zwolnienia określona w obowiązującej uchwale 

Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 

30. 

  

  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E 
 

31. 

 

 

 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć 

przez liczbę osób wskazana w poz. 31. 

 

32. 

 

 

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia  

(miesięczną kwotę opłaty wykazaną w części H, poz. 29 pomniejszyć o 

wysokość miesięcznego zwolnienia wykazana w poz. 32. 

33. 

 

 

I. RYCZAŁTOWA OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 

OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE. 

Wysokość ryczałtowej opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok               
             

 

34. 

 

 

 

J. Informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 roku str. 1 z póź. zm.) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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 roku str. 1 z póź. zm.) – dalej „ RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne (adres: ul. Kowalska 14, 07-323 

Zaręby Kościelne, tel. 862763010, e-mail ugzar@post.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym się mogą Państwo kontaktować we  

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail 

iod@zareby-kosc.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 

komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, jak również w celu 

realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz ustawy a 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

mailto:ugzar@post.pl
mailto:iod@zareby-kosc.pl


rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 

brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3; 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

…………………………                                     ………………..………………………………….. 
(miejscowość), data)                                                                    (czytelny podpis składającego deklarację) 

 

 

 

P O U C Z E N I E 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492, 2320, z 2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177, 

1236 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

K. ADNOTACJE ORGANU. 
35. Uwagi organu przyjmującego deklarację. 

 

 

 

 

36. Data i podpis przyjmującego deklarację. 

 

 

 

 

 

 
 

Objaśnienia: 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji, należy 

wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy w BS Ostrów Mazowiecka /o Zaręby Kościelne na nr 

rachunków,  które każdy otrzymał.  

2.  Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy, częstotliwość i tryb ich 

uiszczania są określone w uchwałach Rady Gminy Zaręby Kościelne, które są dostępne w siedzibie Urzędu 

Gminy Zaręby Kościelne oraz na stronie BIP gminy Zaręby Kościelne. 

3.  W przypadku uchwalenia przez Radę  Gminy Zaręby Kościelne nowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości podanej  

w zawiadomieniu Wójta Gminy Zaręby Kościelne. 

4.  Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne oraz 

na stronie BIP gminy Zaręby Kościelne. 

 


