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Załącznik NR 1do uchwały 
Nr XVII /109/2020 Rady Gminy Batorz
z dnia 29 grudnia 2020 roku 

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 2020 r. poz.
1439 ze zm.).

Składający deklarację: Deklaracja  przeznaczona  jest  dla  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych  oraz  jednostek  organizacyjnych  i  osób  posiadających  nieruchomości  w zarządzie  lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania 
deklaracji:

Deklarację składa się 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  nową  deklarację  należy  złożyć  w  terminie  do  10  dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Batorz

Miejsce składania 
deklaracji:

Urząd Gminy Batorz, Batorz Pierwszy 52A, 23-320 Batorz

Sposób wypełniania 
deklaracji:

Pola jasne wypełnia składający deklarację. Wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi,
drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

CZĘŚĆ A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI.
A.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

A.1.1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI:

☐ własność, współwłasność                       

☐ użytkowanie wieczyste, zarząd  

☐ inna forma władania nieruchomością      

A.1.2. Rodzaj podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐  osoba fizyczna         ☐ osoba prawna ☐  jednostka organizacyjna  nieposiadająca 
osobowości prawnej

A.1.3. Imię i Nazwisko**/Pełna nazwa*

A.1.5. Identyfikator REGON*: A.1.6. Numer PESEL**:

A.1.7. Numer telefonu (dobrowolne) A.1.8.Adres e-mail  (dobrowolne)

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
A.2.1.  Kraj: A.2.2. Województwo: A.2.3. Powiat:

A.2.4. Gmina: A.2.5. Ulica: A.2.6. Nr domu/Nr lokalu:

A.2.7. Miejscowość: A.2.8. Kod pocztowy: A.2.9. Poczta:



CZĘŚĆ B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐Nowa deklaracja – Pierwsza deklaracja – data zamieszkania: ……………………….
☐ Nowa deklaracja – zmiana danych – data zmiany: ……………………..            
☐ Korekta deklaracji – data zmiany: ……………..……..

B.2. PRZYCZYNA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI (wypełnić w przypadku zaznaczenia „nowa deklaracji”).

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ C. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY.
C.1.1. Kraj: C.1.2. Województwo: C.1.3. Powiat:

POLSKA LUBELSKIE JANOWSKI

C.1.4. Gmina: C.1.5. Ulica: C.1.6. Nr domu/Nr lokalu:

BATORZ

C.1.7. Miejscowość: C.1.8. Kod pocztowy: C.1.9. Poczta:

23-320 BATORZ

CZĘŚĆ D. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ:
D.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT:

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części C deklaracji zamieszkuje  

…..…….…. osób (podać ilość mieszkańców)

D.2. STAWKA OPŁATY ZA OSOBĘ:
D.2.1.  Miesięczna stawka opłaty ( *proszę wpisać właściwą stawkę opłaty):

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Miesięczna stawka opłaty za jedną

osobę
Miesięczna opłata za gospodarowanie

odpadami komunalnymi
a b c = a x b

………  osób ………….. zł* …………. zł*

D.3. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW:

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji jest wyposażona w kompostownik 
przydomowy i bioodpady powstające na terenie nieruchomości są kompostowane w kompostowniku przydomowym.

                  ☐ TAK                                                                                          ☐ NIE

Kwota zwolnienia miesięcznie na jednego mieszkańca: 2,00 zł (słownie: dwa złotych 00/100);

D.3.1.  Miesięczna kwota zwolnienia z części opłaty za kompostownik:

Miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Kwota przysługującego zwolnienia  Wysokość opłaty po zwolnieniach   

a = kwota z części D.2.1. kolumna c 
b = liczba osób x kwota

zwolnienia miesięcznie na jednego
mieszkańca 

c = a - b

………  zł …..… x ……… zł = ………… zł …………. zł

CZĘŚĆ E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono):



Liczba i nazwy załączników

CZĘŚĆ F. OŚWIADCZENIA I PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH  DEKLARACJĘ 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji.

F.1. Imię F.2. Nazwisko

F.3. Data wypełnienia deklaracji 
(dzień –miesiąc –rok)

F.4. Podpis (pieczęć) osób składających deklarację 

CZĘŚĆ G. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację):
G.1. UWAGI ORGANU

G.2. DATA PRZYJĘCIA DEKLARACJI G.3. PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pouczenie:
Niniejsza  deklaracja stanowi  podstawę do wystawienia  tytułu wykonawczego,  zgodnie z  przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1427 ze zm.).

Objaśnienia:
1. Właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie

odpadami  komunalnymi  do  Wójta  Gminy  Batorz  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca  następującego  po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

2. W przypadku,  gdy  w danym miesiącu  na  danej  nieruchomości  mieszkaniec  zamieszkuje  przez  część
miesiąca,  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi w miesiącu,  w którym nastąpiła  zmiana,
uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy
od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

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

4. W razie niezłożenia deklaracji  w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości  co do danych
zawartych  w  deklaracji  Wójt  Gminy  Batorz  określa,  w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.



Klauzula informacyjna dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane

dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Batorz z siedzibą Batorz Pierwszy 52A, 23-320

Batorz, e-mail: sekretariat@batorz.gmina.pl.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się

pod adresem e-mail:  iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji o

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych

zawartych w deklaracji,  dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) poboru  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  W  przypadku nieuiszczenia  opłaty  w

wyznaczonym terminie  dane  osobowe będą  przetwarzane  w celu  przymusowego jej  ściągnięcia  w trybie

określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

c) zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6m ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja

podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji

wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego

trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu i wsparcia dla Urzędu.

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia

przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie jej niezłożenia Wójt Gminy Batorz w drodze decyzji określi

wysokość opłaty. 


