
      Załącznik do Uchwały Nr IV/38/2019 

        Rady Gminy Cewice z dnia 6 lutego 2019 
 

1 PESEL/NIP
1)

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

 

 

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 2018 r., poz. 1454 ze zm.) 

Składający: 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na 

terenie Gminy Cewice. 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.  

Termin 

składania: 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie 14 dni od 

dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty. 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI / ADRES 

 WÓJT GMINY CEWICE, ul. Wincentego Witosa 16, 84-312 Cewice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

 

2. Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji : (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 
 

 pierwsza deklaracja ................................ (data zamieszkania)        

 zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
2)

  ................................ (data zmiany) 

 ustanie obowiązku uiszczania opłaty
3)

 ................................ (data ustania obowiązku) 

 deklaracja korygująca
4)

  od ............................ do ............................. (okres którego dotyczy korekta) 
   

UZASADNIENIE ZMIANY/ KOREKTY: 

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

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

 

C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 3. Miejscowość 
 

 

4. Ulica 
 

 

5. Nr domu/ Nr lokalu 
 

 

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

 

 

 

6. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

  osoba fizyczna  osoba prawna   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

7. Rodzaj podmiotu
5)

: (zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

 właściciel                       współwłaściciel
6)

                    użytkownik wieczysty   

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu          

 inny podmiot władający nieruchomością ( podać jaki: .............................................................)     

 spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota mieszkaniowa 

8. Imię i nazwisko / Nazwa pełna: 
 

 

9. Dane kontaktowe ( telefon / e-mail ) 
 

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY 



 10. Kraj 
 

 

11. Województwo 

 

12. Powiat 

 

13. Gmina 
 

 

 
 

14. Ulica 

 

15. Nr domu/ Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 
 

 
 

 

17. Kod pocztowy 

 

18. Poczta 

 

E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
5) 6) 

 (jeśli dotyczy) 

 19. Imię i nazwisko / Nazwa pełna:  

 
20. PESEL / NIP

1)
 : 

 
21. Kraj 
 

 

22. Województwo 23. Powiat 

24. Gmina 
 

 

25. Ulica 26. Nr domu/ Nr lokalu 

27. Miejscowość 
 

 

28. Kod pocztowy 29. Poczta 

W przypadku występowania większej liczby współwłaścicieli wypełnić załącznik DO-1 
7)

 

F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 

30. Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 
 

 SELEKTYWNY                                                  NIESELEKTYWNY 
     ( co uprawnia mnie do zastosowania niższej                                ( co zobowiązuje mnie do zastosowania wyższej stawki 

      stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)       opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Gospodarstwo domowe- należy przez to rozumieć jedną osobę lub zespół osób razem zamieszkujących,                                                                                                                                                                            

wspólnie się utrzymujących, działających w sferze konsumpcji, której celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków, 

dzięki rozporządzaniu dochodami uzyskanymi przez wszystkich lub niektórych z nich. W ramach jednej nieruchomości może 

funkcjonować jedno lub kilka gospodarstw domowych. 
 

 

 

Wielkość 

gospodarstwa 

domowego 

Ilość gospodarstw 

domowych na 

nieruchomości 

Stawka, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane 

w sposób selektywny 

Stawka, jeżeli odpady 

komunalne nie są 

zbierane w sposób 

selektywny 

Miesięczny wymiar opłaty 

Iloczyn kol. 2 x kol. 3 jeśli 

zadeklarowano zbiórkę 

selektywną lub iloczyn 

kol. 2 x kol. 4 jeśli 

segregacja nie będzie 

prowadzona 

1 2 3 4 5 

1. Gospodarstwo 

    1- osobowe 

31. 
 

...............gosp. 

 

13,50 zł /miesiąc 
 

25 zł / miesiąc 
32. 

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

zł / m-c 

2. Gospodarstwo 

    2- osobowe 

33. 
 

...............gosp. 
27,00 zł / miesiąc 50 zł/ miesiąc 

34. 

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

zł / m-c 

3. Gospodarstwo 

    3- osobowe 

35. 

...............gosp. 
40,50 zł / miesiąc 75 zł / miesiąc 

36. 

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

zł / m-c 

4. Gospodarstwo 

    4- osobowe 

37. 

...............gosp. 
54,00 zł / miesiąc 100 zł / miesiąc 

38. 

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

zł / m-c 

5. Gospodarstwo 

    5- osobowe i   

większe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

39. 

...............gosp. 
67,50 zł / miesiąc 125 zł / miesiąc 

40. 

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

zł / m-c 

RAZEM: 

 

41. 
.....................  

                   zł / m-c 
 

Stawka opłaty od gospodarstwa domowego została określona uchwałą nr II/18/2018  Rady Gminy Cewice z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  

H. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (wypełnić w przypadku składania załączników)  

 Załącznik DO-1 
7)

  (informacja o współwłaścicielach)  42. Sztuk:    



      
 

Dokumenty wskazujące upoważnienie do podpisywania deklaracji 
43. Sztuk: 

 
 

Inne załączniki 
8)

 
44. Rodzaj załączników: 

 

45. Sztuk: 

 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
9)

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. (wypełnia osoba wskazana w części D) 

 46. Imię 

 

 

47. Nazwisko 

 

 

 48. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok) 

 

 

49. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 

składającego 

 

 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. (wypełnia osoba wskazana w części E) 

 50. Imię 

 

 

51. Nazwisko 

 

 

 52. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok) 

 

 

53. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 

składającego 

 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 54. Uwagi organu 

 

 

 

 

 55. Podpis przyjmującego formularz 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 
1. W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy Cewice terminach kwoty opłaty z poz. 41 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 2018 r. 

poz. 1314 ze zm. ). 

2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości 

jest zobowiązany 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 właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku 

uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt zawiadamia 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 zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i 

uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu 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 dostępne dane albo uzasadnione szacunki. 

OBJAŚNIENIA: 
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący 

działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.  

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(np. zmiany liczby osób tworzących gospodarstwo domowe, zmiany liczby gospodarstw domowych, przystąpienia lub 

odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny ), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 



3) Zaznaczyć w przypadku zaprzestania zamieszkania mieszkańców na danej nieruchomości ( np. na skutek czasowego lub 

stałego opuszczenia nieruchomości). W takiej sytuacji ustanie obowiązek uiszczania opłaty. Właściciel nieruchomości w 

poz. 41 wpisuje kwotę 0,00 zł. W przypadku ponownego zamieszkania mieszkańca na nieruchomości, jej właściciel jest 

zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty ponownego zamieszkania. W przypadku zbycia 

nieruchomości dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa deklarację, 

zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty. Nowy właściciel nieruchomości ma natomiast obowiązek złożyć 

deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości.  

4) Właściciel nieruchomości może skorygować uprzednio złożoną deklarację (zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja 

podatkowa). 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. 

5) Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 

pkt. 4  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty 

faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 4, mogą w 

drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W 

przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują 

oboje małżonkowie. 

7) Załącznik DO-1 do deklaracji składają współwłaściciele, o których mowa w pkt. 6) objaśnień, którzy nie zawarli umowy 

wskazującej podmiot obowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach- w przypadku gdy ich ilość jest większa niż dwóch. 

8) Np. umowa, o której mowa w art. 2 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wskazująca podmiot 

obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z tej ustawy. 

9) Dokumentem wykazującym upoważnienie do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo (opłacone zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -  Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 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 powierzenia zarządu osobie 

fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. 

KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO: 
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 zwanym dalej RODO informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Cewice  z siedzibą  w  84-312  Cewice, ul. W. Witosa 16 . 

2. Z mocy nowej ustawy Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani........................................................................... . 

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, proszę kontaktować się telefonicznie, pod 

numerem telefonu: 59 8613480, osobiście lub pod adresem                                                                                  e-

mail;iod@cewice.pl(mailto:iod@cewice.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2018 poz. 800)  

 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z  2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

5. Uchwała Nr XXXII/360/2018 Rady Gminy Cewice z dnia 08.05.2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku  na terenie Gminy Cewice. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w 

zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.  

10. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c oraz art. 6 pkt.1.e oraz RODO w celu wszczęcia postępowania 

administracyjnego.  

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych 

nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.  

13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.



Załącznik do Deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

DO-1 
 

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA: 
 Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstającymi na nieruchomości położonej pod adresem: 

1. Miejscowość: 2. Ulica: 3. Nr domu/ nr lokalu: 

B. 1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA: 
 4. Imię i nazwisko / Nazwa pełna: 

5. PESEL / NIP
1) 

: 

6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat 

9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu/ Nr lokalu 

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Poczta 

B. 2. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA: 
 15. Imię i nazwisko / Nazwa pełna: 

16. PESEL / NIP
1) 

: 

17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat 

20. Gmina 21. Ulica 22. Nr domu/ Nr lokalu 

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 

B. 3. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA: 
 26. Imię i nazwisko / Nazwa pełna: 

27. PESEL / NIP
1) 

: 

28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat 

31. Gmina 32. Ulica 33. Nr domu/ Nr lokalu 

34. Miejscowość 35. Kod pocztowy 36. Poczta 

B. 4. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA: 
 37. Imię i nazwisko / Nazwa pełna: 

38. PESEL / NIP
1) 

: 

39. Kraj 40. Województwo 41. Powiat 

42. Gmina 43. Ulica 44. Nr domu/ Nr lokalu 



         

 

45. Miejscowość 46. Kod pocztowy 47. Poczta 

 

 OBJAŚNIENIA: 
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, 

nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele 

nieruchomości 

C. 1. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA WYMIENIONEGO W POZ. B. 1. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

48. Imię 49. Nazwisko 

50. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok) 51. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 

składającego: 

C. 2. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA WYMIENIONEGO W POZ. B. 2. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

52. Imię 53. Nazwisko 

54. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok) 55. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 

składającego: 

C. 3. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA WYMIENIONEGO W POZ. B. 3. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

56. Imię 57. Nazwisko 

58. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok) 59. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 

składającego: 

C. 4. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA WYMIENIONEGO W POZ. B. 4. 

 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

60. Imię 61. Nazwisko 

62. Data wypełnienia (dzień- miesiąc- rok) 63. Podpis (pieczęć) składającego/ osoby reprezentującej 

składającego: 

 


