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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 2019 r. poz. 2010). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność oświatowo-wychowawcza, kulturalna, sportowa, 
ochrony zdrowia i ppoż., nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Ozorków.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Ozorków, 95-035 Ozorków ul. Wigury 14.  

Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI 

WÓJT GMINY OZORKÓW 
ul. Wigury 14  
95-035 Ozorków 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  
□ PIERWSZA DEKLARACJA   obowiązująca od   …… - …… - ………. 

(dzień– miesiąc – rok) 
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI   obowiązująca od  …… - …… - ………. 

(dzień– miesiąc – rok)    
 
Przyczyna zaistnienia zmiany …………………………………………………………………………………...                                                                                                                                                               

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  
(zaznaczyć właściwy kwadrat):  

□ WŁAŚCICIEL,  
□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL, 
□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, 
□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (jaki?)……………………………………………… 
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
                □                                                 □                                                                  □  
   OSOBA FIZYCZNA                    OSOBA  PRAWNA                             JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA  
                                                                                                                NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI         
                                                                                                                                   PRAWNEJ 

IMIĘ I NAZWISKO/PEŁNA NAZWA  
 
 

 
IDENTYFIKATOR PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          REGON_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (jeśli posiada) 

 

ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY  

KRAJ  
 

 WOJEWÓDZTWO  
 

 POWIAT  
 

MIEJSCOWOŚĆ 
  

 ULICA  
 

 NR DOMU  
 

 NR LOKALU  
 

GMINA  KOD POCZTOWY  
 

 POCZTA  
 

NUMER TELEFONU:  ADRES EMAIL: 

 
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI:   

1. NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY;  
2. NA KTÓREJ PROWADZONA JEST DZIALALNOŚĆ OŚWIATOWO – WYCHOWAWCZA,          

KULTURALNA, SPORTOWA, OCHRONY ZDROWIA I PPOŻ.; 
3. NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI     

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE 
(wypełnić jeśli jest inny niż w tabeli D) 

MIEJSCOWOŚĆ 
  

 ULICA   NR DOMU   NR LOKALU  

GMINA  KOD POCZTOWY   POCZTA  

 
F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  
ZAMIESZKAŁA            
(wypełnić tabelę G) 

□ 
NIEZAMIESZKAŁA  

(wypełnić tabelę I) 

□ 
Z DOMKIEM LETNISKOWYM  /  NA CELE 

REKREACYJNO  – WYPOCZYNKOWE 
(wypełnić tabelę J) 
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G. DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY (dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy) 

1. 

 
OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
 

   
SELEKTYWNY 

 
 

2. LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W NIERUCHOMOŚCI 
 

3. 

WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY 
(wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Ozorków  w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 

 

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA MIESIĄC W ZŁOTYCH  
(wpisać kwotę, która stanowi iloczyn wiersza nr 2 i wiersza nr 3 tabeli G) 

 

 
H. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (dotyczy 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

1. POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY NA BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 

 

TAK 
NIE 

 
 

 

2. KOMPOSTUJĘ W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 

TAK 
NIE 
 

 

 

3. 

KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (8% z 
opłaty w tabeli G wiersz 4  za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 

4. 

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA W CZĘŚCI 
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (kwota 
z tabeli G wiersz nr 4 pomniejszona o kwotę z tabeli H wiersz nr 3) 

 

 

I. DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY (dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) 

 
OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
 

SELEKTYWNY 
 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA MIESIĄC W ZŁOTYCH  
Pojemność 

pojemnika/worka 
Liczba 

pojemników/ 
worków 

Wysokość stawki 
opłaty * 

Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
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worek 60 l     

pojemnik 60 l    

worek 120 l    

pojemnik 120 l    

pojemnik 240 l    

pojemnik 1100 l    

pojemnik 3000 l    

pojemnik 5000 l    

pojemnik 7000 l    

Razem                                      

* (wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Ozorków w sprawie ustalenia stawek opłaty za 
pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy) 
 

J. DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY (dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

 
1. 
 
 

 
 OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA I GROMADZENIA ODPADÓW       
 KOMUNALNYCH 
 

SELEKTYWNY 

2. WYSOKOŚĆ RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY W ZŁOTYCH (wysokość 
ryczałtowej stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy Ozorków  w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

 

 
3. 

WYSOKOŚĆ OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI WEDLUG RYCZAŁTOWEJ STAWKI OPŁATY ZA JEDEN 
ROK WYNOSI W ZŁOTYCH (wpisać kwotę z  tabeli J wiersz nr 2) 

 

 
K. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  
Data wypełnienia  
(dzień-miesiąc- rok) 
 
 

Podpis składającego deklarację 
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POUCZENIE: 
 

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1438 z późn. zm.), w przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego.  
2. Zgodnie z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010): 

• w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 
wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze,  

• sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli; w przypadku niewywiązywania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy stawkę opłaty 
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika 
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie 
oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym 
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa 
w art. 6k ust. 4a wymienionej ustawy. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy, 
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, 
o których mowa w pkt 1-3. 
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym 
decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), uprzejmie 
informujemy, iż: 

• Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Ozorków z siedzibą w 95-035 Ozorków, ul. Wigury 
14, NIP 732-11-00-134, REGON 000543568. 

• w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail iod@ug-ozorkow.pl. 

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru i 
zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010). 

• Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

• Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
• w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu prawa do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
• Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa wyżej. 
• Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

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

mailto:iod@ug-ozorkow.pl
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