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DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA POLA JASNE. 

D -1 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 września 1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010, 

2020, z 2020 r. poz. 150, 284. ) 

Podmiot zobowiązany do 

złożenia deklaracji: 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Odrzywół. Przez 

właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości a 

także inne podmioty władające nieruchomością (art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana 

budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości 

wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art.2 ust. 3 

Ustawy) 

Termin składania: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub do 10 

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

wysokości opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy). 

Miejsce składania:  URZĄD GMINY W ODRZYWOLE UL. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

Organ właściwy do przyjęcia 

deklaracji: 
WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ UL. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 1. Rodzaj deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat  oraz wypełnić datę (dzień-miesiąc-rok). 

Deklaracja składana w przypadku: 

 zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca - -  (data  zamieszkania) 

 zmiany danych (wpływające na wysokość opłaty) 1 - -  (data zmiany) 

 ustania obowiązku uiszczania opłaty2 - -  (data zmiany) 

 zmiany miejsca zamieszkania na inną gminę - -  (data ustania obowiązku) 

 pozostałe zmiany (niewpływające na wysokość opłaty ) - -   (data zmiany) 
Deklaracja korygująca3 od - -  do - - (okres, którego 

dotyczy korekta) 
B.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 2 Typ podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

osoba fizyczna                    osoba prawna         inny typ podmiotu (np. nieposiadający osobowości prawnej) 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 4 

właściciel nieruchomości             współwłaściciel nieruchomości              użytkownik wieczysty nieruchomości 

współwłasność ustawowa małżeńska 5             wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia mieszkaniowa                       

jednostka organizacyjna /osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inne podmioty władające nieruchomością (napisać jaki)…………………………………………………. 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
                                      * dotyczy osoby fizycznej                                   **dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

C.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO NR 1 

 4. Imię pierwsze* / Pełna nazwa**  

 

 5. Nazwisko*  

 

 

 6. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ** 

 

 7. PESEL * 

 

8. Numer telefonu 

 

 9.. Adres e-mail 

 

C. 1.2.  ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** 

  10. Kraj 

 

11.  Województwo 

 

12.  Gmina 
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13. Miejscowość 

 

14.  Ulica 

 

15. Nr domu 

 

16. Nr lokalu 

 

17. Kod pocztowy 

 

18.  Poczta 

 

C.2  DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należy wypełnić, jeśli zobowiązanych jest więcej, niż jeden – np. gdy w sekcji B. zaznaczono „współwłasność ustawowa małżeńska” lub „współwłaściciel”, przy czym, w sytuacji, 

gdy współwłaścicieli jest więcej, niż dwóch, należy wypełnić i załączyć załącznik D-Z) 

* dotyczy osoby fizycznej **dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 

C.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO NR 2 

 19.  Imię pierwsze* / Pełna nazwa**  

 

 20. Nazwisko*  

 

 

 21. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) ** 

 

 22. PESEL * 

 

 

23. Numer telefonu 

 

 24. Adres e-mail 

 

C. 2.2.  ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY** 

  25. Kraj 

 

 26. Województwo 

 

 27. Gmina 

 

28. Miejscowość 

 

29.  Ulica 

 

30. Nr domu 

 

31. Nr lokalu 

32. Kod pocztowy 

 

 33.  Poczta 

 

D. 1.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

 34. Typ nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Zabudowa jednorodzinna                                                           Zabudowa wielorodzinna          

35. Województwo: 

 

36. Powiat: 

 

37. Gmina: 

 

38. Miejscowość: 

 

39. Ulica: 

 

40. Nr domu: 

 

41. Nr lokalu: 

 

42. Kod pocztowy: 

 

43. Poczta: 

 

44. Nr ewidencyjny działki 
(nieobowiązkowo): 

 

D.2  OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

45. Oświadczenie   - DOTYCZY TYLKO BUDYNKU JEDNORODZINNEGO    (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

 1. Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 2. Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

46. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1.  niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

……..osób:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(należy podać liczbę mieszkańców ) 

E   OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

E.1.  MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 

 Liczba osób  zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części  w części D.1. 

Miesięczna stawka 

opłaty ustalona 

Uchwałą Rady Gminy 

Odrzywół (zł) 

Kwota miesięcznej opłaty (zł) 

(Iloczyn kolumn  a x b) 

a 

 

 

b c 

47. 48.    

16,00 

 

49. 
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POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.) 

1. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy Odrzywół określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym 

średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy - Kto wbrew 

obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny. 

2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 

zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Odrzywół w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres 

wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w 

terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 

5. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy Odrzywół. 

E.2. ULGA ZA KOMPOSTOWANIE 

 Liczba osób  zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 

części  w części D.1. 

Miesięczna stawka 

ulgi (zł) 
Miesięczna wysokość ulgi (zł) 

a b c 

50. 51. 

2,00 

52. 

E.3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZASTOSOWANIU ULGI 

 

 
Kwota miesięcznej opłaty (pozycja E.1 kolumna c) 

 

Miesięczna wysokość 

ulgi (pozycja E.2 

kolumna c) 

Miesięczna wysokość opłaty po 

zastosowaniu ulgi (różnica kolumn  a - b) 

a b c 

53. 54. 55. 

F. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 
 

 

56. 

 

G.   INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

 Załącznik D-Z do deklaracji D-1 6 

 

57. 

                      

sztuk 

Dokumenty wykazujące upoważnienie do 

podpisywania deklaracji 7 

58. 

                                                            

sztuk 

 Inne załączniki 59. Rodzaj załączników 60. 

                              

sztuk 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

 

 

61. Imię i nazwisko zobowiązanego nr 1  62.Imię i nazwisko zobowiązanego nr 2 

63. Data wypełnienia deklaracji i czytelny podpis 

zobowiązanego nr 1 

64. Data wypełnienia deklaracji i czytelny podpis 

zobowiązanego nr 2 

 I. ADNOTACJE 

 65.  Adnotacje przyjmującego deklarację: 

66. Data weryfikacji i zatwierdzenia deklaracji 

(dzień - miesiąc - rok) 

 

 

67. Podpis i pieczątka służbowa weryfikującego i 

zatwierdzającego deklarację 
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6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (segregacji odpadów) Wójt Gminy Odrzywół w drodze decyzji naliczy opłatę wyższą za odbieranie odpadów zebranych 

nieselektywnie. 

7. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Odrzywół zawiadomi właściciela 

nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych 

podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w 

wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Odrzywół z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół. Z 

administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół; przez e-mail: 

info@odrzywol.ug.gov.pl; telefonicznie pod nr 48 6716057; 

2) We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz korzystania   z praw związanych z przetwarzaniem tych 

danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem , którego wyznaczyliśmy w celu wspomagania wykonywania obowiązków ochrony 

danych osobowych. IOD można się kontaktować:  listownie na adres: ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół; przez e-

mail:kancelaria.odo@gmail.com; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c) i e) RODO tj. w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub 

uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa 

miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, 

jak i jej egzekucji, nadto w celu realizacji usługi odbioru odpadów. 

4) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu zobowiązanego do wnoszenia opłaty oraz właściciela 

nieruchomości, z której usługa ma być realizowana, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w 

przepisach prawa podatkowego. 

5) Dane osobowe mogą być ujawnione, przetwarzającym tj. dostawcom usług informatycznych, wykonawcom usługi odbioru odpadów. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania danych tj. 

przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi , nadto w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, nadto żądania ich sprostowania, jak i ograniczenia ich przetwarzania oraz 

usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych 

osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 

Objaśnienia: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy  Odrzywół, art. 6c ust. 1 ustawy z 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284.)  

1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. zmiany liczby 

osób zamieszkujących nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 Ustawy). Dodatkowo, zgodnie z art. 6m ust. 4 „właściciel nieruchomości 

nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres 

wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2.”. 
2. W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia nieruchomości na 

okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy, zbycia nieruchomości) właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia deklaracji, w celu 

zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując  w poz. 47 i 50 – 0 zł). W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy 

właściciel nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela składa deklarację, 

zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, a nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty 

zamieszkania na nieruchomości, zaznaczając w sekcji A w poz. 1 pierwszy kwadrat. 
3. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio 

złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekcie podlega każda ze złożonych deklaracji, 

obejmująca okresy, za które wysokość opłaty wymaga skorygowania, przy czym korekty należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej 

w okresie, którego dotyczy korekta. 
4. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością lub generujące na nieruchomości odpady 

komunalne. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, 

wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy i załączyć ją do deklaracji. 
5. Zaznaczyć, jeśli małżonkowie władają nieruchomością objętą współwłasnością ustawową małżeńską. Jeżeli władający małżonkowie są 

współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, należy zaznaczyć kwadrat „współwłaściciele nieruchomości”. W obu 

przypadkach należy wypełnić sekcje C.1. i C.2. 
6. Załącznik nr D-Z do deklaracji składają współwłaściciele, o których mowa w pkt 4 objaśnień, a którzy nie zawarli i nie przedłożyli umowy. 
7. Dokumentem wykazującym upoważnienie do podpisywania deklaracji jest np.: pełnomocnictwo (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Finansów tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 oraz opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. 

2019r., poz. 1000 ze zm.), prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o 

wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie 

fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. 

mailto:info@odrzywol.ug.gov.pl

