
Załącznik 
do Uchwały Nr XVI/132/20

Rady Gminy w Kijach 
z dnia 17 marca 2020 r.

POLA  JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami)

Składający Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach na której zamieszkują mieszkańcy. 

Termin 
składania

W terminie  14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
W terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

Miejsce 
składania

Urząd Gminy w Kijach
Kije ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji

Wójt Gminy Kije
Kije ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□    pierwsza deklaracja…………………………………………….(data powstania obowiązku)

□  nowa/kolejna deklaracja obowiązuje od ………………………………. (data powstania obowiązku)

□    korekta deklaracji za okres od  ………………………………. (okres którego dotyczy korekta)

□  wygaśnięcie obowiązku od dnia……………………………….  (data wygaśnięcia)                                                                  
                                                                               

Uzasadnienie złożenia deklaracji: ...............................................................................................
                                                       

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Tytuł prawny do nieruchomości:  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

     □    właściciel       □    użytkownik      □    współwłaściciel      □  najemca      □    inny .......................................

Nazwisko i imię/ Nazwa

PESEL REGON NIP

Numer telefonu Adres e-mail

C. ADRES ZAMELDOWANIA

  Kraj Województwo Powiat

  Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

  Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY (Jeśli jest inny niż adres zameldowania)

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta



F. OŚWIADCZENIE

F.1 Oświadczam, że jestem świadomy obowiązku zbierania odpadów na terenie nieruchomości określonej w części E w
sposób selektywny w podziale na pięć frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady oraz niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne.

G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pojemność 
pojemników  na odpady

I. Liczba pojemników
   danej pojemności

II. Stawka opłaty 
     za pojemnik

III. Wysokość 
miesięcznej opłaty 
(iloczyn kolumn I x II)

pojemnik120 litrów

………………………zł

pojemnik 240 litrów

………………............zł

pojemnik 1100 litrów

………………………zł

pojemnik 7 m3

………………………zł

worek 120 litrów

………………………zł

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(suma kwot z kolumny III) …………………… zł

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

……………………………………  X    3 m-ce =   …………………..zł

         (wysokość opłaty miesięcznej)

.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej za podanie danych niezgodnych  ze stanem 
faktycznym

          ………………………………………                               …………………..
……………………………...
                                  (miejscowość i data)                                                                                                            (czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę  do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia

17  czerwca  1966  r.   o  postępowaniu  egzekucyjnym w  administracji  (tekst  jednolity  -  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1438
z późniejszymi zmianami).

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kije 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.

3) W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  lub  określonej  w  deklaracji  ilości  odpadów komunalnych  powstających  na  danej  nieruchomości  właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kije nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

4) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późniejszymi zmianami) lub właścicieli lokali,



jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przenosi na osoby sprawujące zarząd
nieruchomością  wszystkie  obowiązki  właścicieli  nieruchomości  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku,  selektywnej
zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat. 

5) (poz. F.1) Właściciel nieruchomości oświadcza że jest świadomy obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbieranina odpadów komunalnych wszczyna się 
postępowanie w  sprawie określenia wysokości opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6ka  ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6) Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,  opłatę  należy uiszczać kwartalnie  bez wezwania w terminach  do 15  kwietnia,  15  lipca,  15 października
i  15  grudnia  u  inkasenta  lub  przelewem na  rachunek bankowy Urzędu Gminy z  adnotacją  w tytule  przelewu ”opłata  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację. 

7) Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji (m. in. na podstawie bazy meldunkowej, zużycia wody i innych dostępnych
organowi danych). W przypadku, gdy dane zawarte w deklaracji będą budzić uzasadnione wątpliwości organu lub w przypadku
nie złożenia deklaracji, Wójt zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określi, 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. 

8) Minimalne ilość i wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych określone zostały w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kije przyjętym odrębną Uchwałą Rady Gminy w Kijach.

Przyjmuję do wiadomości, że:
Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że: 
-Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije 
-Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kije jest: Tomasz Wojtyś, t.wojtys@kije.pl, tel. 41 356 8009 w 22
-Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków 
określonych w przepisach prawa. 
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku. 
-Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r.            
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 
-Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie 
odrębnych przepisów. 
-Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 
-Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, usuwania danych, 
-Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

.........................................................................................
   podpis osoby udostępniającej dane osobowe       

mailto:g.gawlik@kije.pl

