
Załącznik 

do uchwały Nr 64/8/X/19 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

OK-4 
 

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 z późn. zm.) 

 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 IŁOWA 

 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO OTRZYMANIA DEKLARACJI 

 

BURMISTRZ IŁOWEJ, ul. Żeromskiego 27, 68-120 IŁOWA 

  

 
 

 B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO LUB NAZWA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 

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

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

 

 

 NUMER TELEFONU ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

  

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

 

 

 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

 C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 
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GMINA 

 

 

ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

OBRĘB (MIEJSCOWOŚĆ) I NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI 

(wypełniamy tylko w przypadku braku numeru domu) 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

 

 D. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO 

1) Identyfikator REGON i PESEL (dotyczy właściciela nieruchomości wymienionego 

w pkt B.) 

 IDENTYFIKATOR REGON            PESEL 

 (jeżeli nie dotyczy osoby fizycznej) (jeżeli dotyczy osoby fizycznej) 

 

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

1)  

2) DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WŁAŚCICIELA (wypełniają właściciele nieruchomości 

będący osobami fizycznymi i pozostający w związku małżeńskim) 

……………………………………………………………. - …………………………… 
 imię (imiona) i nazwisko numer PESEL 

3) DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (część podlega wypełnieniu 

w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała jest przedmiotem współwłasności) 

……………………………………………………………. - …………………………… 
 imię (imiona) i nazwisko / nazwa numer PESEL / REGON 

 

……………………………………………………………. - …………………………… 
 imię (imiona) i nazwisko / nazwa numer PESEL / REGON 

 

……………………………………………………………. - …………………………… 
 imię (imiona) i nazwisko / nazwa numer PESEL / REGON 

 

……………………………………………………………. - …………………………… 
 imię (imiona) i nazwisko / nazwa numer PESEL / REGON 

 Jeżeli ilość współwłaścicieli jest większa od czterech, dane pozostałych 

współwłaścicieli należy dołączyć w formie odrębnego zestawienia stanowiącego 

załącznik do niniejszej deklaracji.  
 

 
 

E. DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY 

 

data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca, data powstania na danej nieruchomości 

pierwszych odpadów komunalnych lub data zmiany 

danych zawartych w złożonej wcześniej deklaracji 

 

                                                                                                                                                                  (data) 
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: 

 

 

 

 _____________________ osób 
 (należy podać liczbę mieszkańców) 

 

(słownie: _________________________________________________________ mieszkańców) 

 

 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (opłatę 

miesięczną wylicza się mnożąc ilość mieszkańców przez stawkę opłaty określoną w drodze 

odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Iłowej): 

 

 

 __________ osób x _________ złotych/osobę = ________________ złotych 

 

 

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………….) 

 

Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). 

 

       ……………………………………………. 
 (data i czytelny podpis składającego deklarację) 

Załączniki: 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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 F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Deklaracja jest poprawna pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym 
Identyfikator osoby sprawdzającej formularz 

 

 

Data i podpis osoby sprawdzającej formularz 

 

 

 
Objaśnienia: 

 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Iłowej pierwszą deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca.  

2) 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 do Burmistrza Iłowej w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

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) Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, 

czarnym lub niebieskim kolorem. deklaracja dotyczy jednej nieruchomości 

Obowiązek informacyjny 

Na podstawie 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Iłowej. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Burmistrza Iłowej 

pisemnie w ramach sprawowania władzy publicznej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu załatwienia przedmiotowej sprawy. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

 8)  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem  

 realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

 9)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. tj.  ustawy  

 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r, poz. 900). 

 …………………………………………… 

                                                                                                                                                               (data i czytelny podpis) 
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