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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXI/120/20 
Rady Gminy Ciechanów 
z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
 

 
 

 
Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
Termin składania: 
 
 

 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. 
zm.) 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
 

A.  MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
 
Wójt Gminy Ciechanów 
ul. Fabryczna 8 
06-400 Ciechanów 

 

 B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI - okoliczności powodujące obowiązek złożenia 
deklaracji 

  
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

        pierwsza deklaracja                                   zmiana deklaracji                                   korekta deklaracji 
     Data powstania obowiązku:                            Data zaistnienia zmiany:                               Z dnia:                                       
    
     ………-………-……………….                        ………-………-……………….                           ………-………-………………. 
           (dzień-miesiąc-rok)                                         (dzień-miesiąc-rok)                                           (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

 

 
C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 
 

        Właściciel nieruchomości                           Współwłaściciel                            Inny podmiot1 
 
 

 
 

 
1   Przez inny podmiot należy rozumieć: dzierżawcę, najemcę, posiadacza oraz korzystającego z nieruchomości. W zabudowie wielorodzinnej 
deklarację składa osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu (najemca). 

2. Dzień-Miesiąc-Rok 
        -               - 

          
 
 

1. PESEL 
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 D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

. D.1. Osoba fizyczna 

.  
6. Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Drugie imię 

 
 

9. Nr telefonu 

 

 
D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2 
 
 

10. Województwo 11. Powiat 12. Gmina 

13. Miejscowość 14. Ulica 15. Nr domu 
 
 

16. Nr lokalu 
 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 
D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres z D.2. 
 

19. Województwo 20. Powiat 21. Gmina 

22. Miejscowość 23. Ulica 24. Nr domu 
 
 

25. Nr lokalu 
 
 

26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

 
 E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Ciechanów za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  

28. 
 

zł/osobę 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2 
 
 

29. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w 
poz. 29) 
 

30. 
 

zł/miesiąc 
Opłata kwartalna (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez 3 miesiące)3 
 
 

31. 
 

zł/kwartał 

 
 
 

 
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3 Opłatę z poz. 32 należy wpłacać - bez wezwania - w następujących odstępach kwartalnych: 
do 28 lutego br. za I kwartał,  do 31 maja br. za II kwartał, 
do 31 sierpnia br. za III kwartał, do 30 listopada br. za IV kwartał; 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechanów: 93 8230 0007 3000 5019 2000 0021 Bank Spółdzielczy Płońsk o/Ciechanów, bądź w kasie 
Urzędu, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 
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F. Oświadczam, że nieruchomość wymieniona w części D.2. niniejszej deklaracji jest  
wyposażona w kompostownik, w którym będą gromadzone odpady biodegradowalne 
(odpady kuchenne, zielone).  
  TAK                                                           

  NIE                                                          
 
G. Lokalizacja pojemników na odpady komunalne i ich liczba. 
 

 

Pojemnik powinien być usytuowany w obrębie nieruchomości, a w dniu odbioru powinien być wystawiony przed 
nieruchomość w sposób umożliwiający jego odbiór z zastrzeżeniem, iż nie może on zagrażać i utrudniać ruchu 
zarówno pieszego jaki i samochodowego. 

 
H.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

32. Data 33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej) 
 
 
 

 
 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 32 lub wpłacenia jej w 
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1438, z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. 
zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość  opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 
 
I.  ADNOTACJE ORGANU 
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej RODO, informuję, 
iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminaciechanow.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd 
Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i w celu 
realizacji zadań Wójta Gminy Ciechanów jako organu administracji; 

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie danych 
jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13  września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) w celu zapewnienia realizacji 
zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w art. 6 h w/w ustawy.  

5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom (m. in. firmie odpowiedzialnej za odbiór odpadów 
komunalnych) wyłącznie na podstawie przepisów prawa; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane 
zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Ciechanów, w szczególności rozporządzeniem 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, lecz nie krócej niż okres wskazany 
w przepisach o archiwizacji; 

7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem 
ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania danych osobowych 
na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

10) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Ciechanów, niektóre przetwarzane 
przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe 
nie będą profilowane. 

 

……………………………………………………………………….. 
(data i podpis) 
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