
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Pcim z dnia 27 listopada 2020 r. 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

5 7 0 2 0 3 1 1 1 1 1 

    PESEL 
 

Podstawa 
prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zamieszkujący na terenie 
Gminy Pcim 

Termin 
składania: 

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsce 
składania: Urząd Gminy w Pcimiu, 32-432 Pcim 563 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wypełnić datę (dzień-miesiąc-rok) 
1.  

 pierwsza deklaracja   -   - 2 0   r. 
 

2.  

x zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
– data nastąpienia zmiany (np. zmiana ilości mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości) 

0 1 - 0 1 - 2 0 2 1 r. 
 

 przyczyny nastąpienia zmiany danych:  
 
posiadanie kompostownika……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. 
 

 zmiana danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty 
– data nastąpienia zmiany (np.: zmiana danych osobowych, teleadresowych itp.) 

  -   - 2 0   r. 
 

4. 
 

 ustania obowiązku naliczenia opłaty   -   - 2 0   r. - data ustania obowiązku opłaty 
 

przyczyny ustania obowiązku naliczenia opłaty: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

5. 
 

 korekta deklaracji od   -   - 2 0   r. do   -   - 2 0   r. 
– okres, którego korekta dotyczy 

 
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
6. Rodzaj podmiotu  
 

x Właściciel nieruchomości   Współwłaściciel   Posiadacz zależny (najem, dzierżawa, użyczenie) 
 

 Użytkownik wieczysty   Zarządca nieruchomości wspólnej   Inny jaki ……………………….. 
 
 

 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU WSKAZANEGO W PUNKCIE B  
 

C1 SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

7. 

x Osoba fizyczna   Osoba prawna   Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 
 

 

C2  
 

OSOBA FIZYCZNA / PRAWNA 
8. Imię i Nazwisko / Nazwa  

Jan Kowalski 
9. Nazwisko rodowe (dot. osoby fizycznej) 

 
10. Data urodzenia (dot. osoby fizycznej)  

0 3 - 0 2 - 1 9 5 7 r. 
 
 

11. Adres e-mail  
 

jankowalski@gminapcim.pl 



 

C3 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  
12. Kraj 

Polska 
13. Województwo 

małopolskie 
14. Kod pocztowy 
32-432 

15. Poczta 

Pcim 
16. Miejscowość 

Pcim 
17. Ulica 

- 
18. Nr domu 

2000 
19. Nr lokalu 

 
20. Telefon 

12 123-45-67 
 

 

 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 
 

D1 OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW 
28. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

x Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 

 Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
  
 

 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
\ 

 E1 LICZBA OSÓB zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C4 
29.  

5 

STAWKA MIESIĘCZNA NA OSOBĘ2 zł/osobę 
30. 

25 

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ (iloczyn poz. 29 i poz. 30) 
31.  

125 

KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA3 zł/osobę 
32.  

2 

WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA (iloczyn poz. 29 i poz. 32) 
33. 

10 

WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ PO ZWOLNIENIACH (poz. 31 pomniejszona o poz.33) 
34. 

115 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pcim reprezentowana przez Wójta Gminy Pcim z siedzibą: 32-432 Pcim 563. 
2. Dane kontaktowe: telefon: 12 274 80 50; adres e-mail: sekretariat@pcim.pl.   
3. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: adres e-mail: ido@pcim.pl, tel:500512636. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu związanym z 

realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą 

być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji celu związanego z 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 
przepisy prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

 

 
 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
35.Data, (dzień-miesiąc-rok) 
 

1 0 - 0 1 - 2 0 2 1 r. 
 

36. Podpis/y (pieczęć) właściciela nieruchomości lub pełnomocnika4 
 

 
 
 

G. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty5 

W przypadku powstałej nadpłaty, proszę o jej zwrot na wskazany poniżej numer rachunku bankowego: 
 

1 2  1 2 3 4  5 6 7 8  9 0 1 2  4 5 5 6  7 8 9 9  0 0 0 0 
 
 

Nazwa banku  

Posiadacz rachunku bankowego  
 

C4 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

21. Miejscowość 

Polska 
22. Kod pocztowy 

32-432 
23. Poczta 

Pcim 
24. Nr domu 

2000 
25. Nr lokalu 
- 

26. Osiedle 

Pcim Centrum 
27. Nr działki 1 

1234/1 



Adnotacje urzędowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

POUCZENIE 
W przypadku braku wpłaty w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1427 ze zm.). 
 

 
OBJAŚNIENIA: 
1 Nr działki ułatwi lokalizację nieruchomości. Pole obowiązkowe. 
 

2,3 Stawka miesięczna na osobę oraz wysokość zwolnienia uchwalana jest przez Radę Gminy Pcim w uchwale w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pcim. 
 

4 Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej zgodnie z art. 32 KPA pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 
prawnych. Zgodnie z art. 33 § 3 KPA pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z ze zm.) udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy. Zwolnione z opłaty 
skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do 
odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. 
 

5 Wpisanie nr rachunku bankowego pozwoli na szybki zwrot w przypadku nadpłaconej kwoty. Pole nieobowiązkowe 


