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            DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

(PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM I OBJAŚNIENIAMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU 
FORMULARZA) 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej „ustawą” oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa. 

  

Podmiot   
zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji: 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Żabno. Przez właścicieli rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, 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: 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy) lub w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 

Sposób składania: 

1) osobiście lub listownie: Urząd Miejski w Żabnie, ul. W. Jagiełły 1, pok. 07; 
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP (dokument musi być opatrzony ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP) 

 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI: 
 

Burmistrz Żabna 
Urząd Miejski w Żabnie  

ul. W. Jagiełły 1 
33-240 Żabno 

 

 

Data wpływu (pieczęć i podpis przyjmującego deklarację): 

 
 
 
 
 
 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 
☐ pierwsza deklaracja     
(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Data powstania obowiązku opłaty 

( ____ - ____ - ________ ) 

(dzień, miesiąc, rok) 

 

 
Nowa deklaracja składana w przypadku: 

☐ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty  
 

☐ ustania obowiązku uiszczania opłaty 

(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

Data powstania obowiązku opłaty 

( ____ - ____ - ________ ) 

Data ustania obowiązku opłaty 

( ____ - ____ - ________ ) 

 

 
☐ korekty deklaracji 

(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa) 

Data powstania obowiązku opłaty 

( ____ - ____ - ________ ) 

 

 Przyczyna zmiany danych (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 ☐ zmiana liczby mieszkańców     ☐ sprzedaż nieruchomości     ☐ inna (podać jaka) ...........................................................  

 B. DANE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA (w przypadku złożenia jednej deklaracji na 

więcej niż jedną nieruchomość wykaz adresów nieruchomości załączyć do deklaracji, wykazując ilość osób zamieszkujących każdą nieruchomość) 
 

 Miejscowość  Ulica Nr domu Nr lokalu  

 Nr działki (wpisać w przypadku braku numeru domu)  

 Rodzaj zabudowy i rodzaj nieruchomości (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) Nr lokalu 

 ☐ jednorodzinna 
 

☐ wielorodzinna (wraz z załącznikiem ZD-1) 

☐ zamieszkała 
 

☐ letniskowa / na cele rekreacyjno – letniskowe 

 

  

D-1 
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Dane składającego deklarację 

☐ właściciel    ☐ współwłaściciel    ☐ użytkownik wieczysty    ☐ inny podmiot (podać jaki) …………………………………. 

Imię (pierwsze i drugie) i Nazwisko/Pełna nazwa osoby prawnej (jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 
 
 

 

Identyfikator podatkowy (PESEL/NIP/REGON)  

Nr telefonu* 
 

Adres e-mail* 
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
komunikatów drogą:*     

☐ telefoniczną (sms)        ☐ elektroniczną (e-mail) 
 ☐ nie wyrażam zgody 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI 
(należy podać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację wskazany w pkt. D.) 

 
   ............................................................................................................................................ 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B 
niniejszej deklaracji zamieszkuje łącznie: 
(Należy wskazać łączną liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w 
części B deklaracji) …………………….. osób 

Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik, w którym 
kompostuję wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne: ☐ Tak         ☐ Nie 

Wysokość miesięcznej opłaty/Wysokość zryczałtowanej opłaty za 1 rok: 
(ustalona na podstawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyznaczonej uchwałą Rady Gminy Żabno w sprawie metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty)  ………………… , …… zł 

G. UWAGI*(w przypadku rozbieżności pomiędzy ilością osób zamieszkałych a zameldowanych należy wyjaśnić różnicę) 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Czytelny podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację (i pieczęć) 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 
 
 
 

*dane nieobowiązkowe 

POUCZENIE 
1. W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 

zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych 

w deklaracji, Burmistrz Żabna określa, zgodnie z art. 6o ustawy, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE 
OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE 

Realizując wymogi 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”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 
Państwu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Państwa danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu jest Burmistrz Żabna 

z siedzibą w Żabnie (33 -240) przy ul. Jagiełły 1. 
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną umzabno@zabno.pl lub 

listownie pisząc na adres siedziby administratora.  
3. Administrator – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc 

na adres jlechowicz@zabno.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z prawidłowym obliczeniem 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłową realizacją obowiązków 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żabno. Państwa dane osobowe 
będą przetwarzane na podstawie przepisów; 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty publiczne na postawie przepisów prawa oraz 
podmioty dysponujące danymi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez okres zgodny 
z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.  

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia 
przetwarzania. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że 
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

 

OBJAŚNIENIA 

1) Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 
2) W części A. należy zaznaczyć: 

 „Pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni 
od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

 „Nowa deklaracja” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących podstawą 
ustalenia wysokości i należnej opłaty, np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość; należy 
podać datę zmiany danych oraz uzasadnić zmianę. Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana; 

 „Korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej, należy podać 
datę, od której obowiązuje korekta oraz należy uzasadnić przyczyny korekty. 

3) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o ustawy ucpg. 

4) Opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do: 15 kwietnia, 15 lipca, 15 
października, 15 grudnia przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego. 

5) W przypadku złożenia jednej deklaracji na więcej niż jedną nieruchomość, należy załączyć wykaz 
adresów nieruchomości do deklaracji, wskazując ilość osób zamieszkujących każdą nieruchomość. 

6) W przypadku jednostek organizacyjnych, w tym wspólnot mieszkaniowych, podpis składa osoba lub 
osoby upoważnione do reprezentowania tej jednostki. W takim przypadku do deklaracji należy dołączyć 
dokument potwierdzający tytuł do reprezentowania tej jednostki organizacyjnej. 
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STAWKI OPŁATY 

 

I. Wysokość stawki opłaty za odpady komunalne wyznaczona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żabnie 

z dnia 16 stycznia 2020 r. nr XV/200/20 – obowiązuje od 1 stycznia do 29 lutego 2020 r. 

 

Wielkość gospodarstwa 

domowego 

Podstawowa 

stawka miesięczna 

Stawka miesięczna dla mieszkańców, 

którzy oświadczyli, że posiadają 

przydomowy kompostownik, w którym 

kompostują wszystkie bioodpady 

Gospodarstwo 1 osobowe 22,50 zł 21,50 zł 

Gospodarstwo 2 osobowe 45,00 zł 43,00 zł 

Gospodarstwo 3 osobowe 67,50 zł 64,50 zł 

Gospodarstwo 4 osobowe 90,00 zł 86,00 zł 

Gospodarstwo 5 osobowe i ponad 

5 osobowe 
94,80 zł 89,80 zł 

 

 
II. Wysokość stawki opłaty za odpady komunalne wyznaczona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Żabnie 

z dnia 16 stycznia 2020 r. nr XV/201/20 – obowiązuje od 1 marca 2020 r. 

 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 

Podstawowa 

stawka miesięczna 

Stawka miesięczna dla mieszkańców, 

którzy oświadczyli, że posiadają 

przydomowy kompostownik, w którym 

kompostują wszystkie bioodpady 

1 osoba 22,50 zł 21,50 zł 

2 osoby 45,00 zł 43,00 zł 

3 osoby 67,50 zł 64,50 zł 

4 osoby 90,00 zł 86,00 zł 

5 osób 112,50 zł 107,50 zł 

6 osób 135,00 zł 129,00 zł 

7 osób 157,50 zł 150,50 zł 

8 i każda kolejna osoba +18,00 zł  +17,00 zł 

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i którzy kompostują bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwolnieni są z części opłaty w wysokości 

1 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. 

 

III. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 

dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości ryczałtowej 150 zł. 


