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Załącznik do uchwały nr XLIV/409/22
Rady Miasta Puławy z dnia 31 marca 2022 r . 
Nr dokumentu:  

IDENTYFIKATOR PODATKOWY Data wpływu deklaracji

1. PESEL *

2. NIP **

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 2021 r. poz. 888,

1648 i 2151)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym,
w  którym  ustanowiono  odrębną  własność  lokalu  obowiązki  właściciela  nieruchomości  wspólnej  oraz
właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Właściwość
organu:

Prezydent Miasta Puławy

Termin składania:
 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
 Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Status składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 osoba fizyczna                  osoba prawna        jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej

A.  OBOWIĄZEK ZŁOZENIA DEKLARACJI  Obowiązek złożenia  deklaracji  przez właściciela nieruchomości
wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4.  Okoliczności  powodujące  powstanie  obowiązku  złożenia  deklaracji  (należy  zaznaczyć  właściwy
kwadrat):

  pierwsza deklaracja  nowa deklaracja  korekta deklaracji  wygaśnięcie obowiązku

DEKLARACJA OBOWIĄZUJE OD DNIA  r. (należy podać dzień —
miesiąc — rok)

5. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (należy zaznaczyć tylko jedną pozycję):
 właściciel                                                                          współwłaściciel
 użytkownik wieczysty                                                         inny podmiot władający nieruchomością
***
 jednostka organizacyjna lub osoba                                     
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

B. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  (wypełnia  się,  jeżeli  deklaracja
dotyczy jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej dla
każdej nieruchomości należy wypełnić załącznik do niniejszej deklaracji - Dane o nieruchomości)

Puławy 6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO  (W przypadku więcej niż dwóch zobowiązanych np. kilku współwłaścicieli  nieruchomości,  do
składanej deklaracji należy dołączyć zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości zgodnie z załącznikiem
DO-1)

C.1.1. Dane identyfikacyjne

9. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

10. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 

.11. Data urodzenia *

___ ___ - ___ ___ -  ___ ___ ___ ___ 

12. Imię ojca* 13. Imię matki* 

C 1.2. Adres zamieszkania*/adres siedziby**

14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta

24. Telefon**** 25. Adres e-mail****



C.2.1. Dane identyfikacyjne Rubryki C.2.1. i C.2.2. należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość
stanowi własność dwóch współwłaścicieli lub własność ustawową majątkową małżeńską. 

 

26. Nazwisko* / Nazwa pełna** 

27. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona** 28. PESEL* / NIP** 

.29. Data urodzenia* 

___ ___ - ___ ___ -  ___ ___ ___
___ 

30. Imię ojca* 31. Imię matki* 

C.2.2. Adres zamieszkania* / adres siedziby** Należy wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania jest
inny od podanego w rubryce C.1.2. 

 
32. Kraj 33. Województwo 34. Powiat 

35. Gmina 36. Ulica 37. Nr domu 38. Nr 
lokalu 

39. Miejscowość 40. Kod pocztowy 41. Poczta 

42. Telefon **** 43. Adres e-mail ****

C.3. Dane do korespondencji i kontaktu Wypełnić, jeżeli dane do korespondencji i kontaktu są inne 
niż podane w częściach C.1.2. i C.2.2. wzoru deklaracji. 

 

44. Kraj 45. Województwo 46. Powiat 

47. Gmina 48. Ulica 49. Nr domu 50. Nr 
lokalu 

51. Miejscowość 52. Kod pocztowy 53. Poczta 

54. Telefon **** 55. Adres e-mail ****

D.  OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  POSIADANIA  KOMPOSTOWNIKA  PRZYDOMOWEGO  I
KOMPOSTOWANIA  W  NIM  BIOODPADÓW  NA  TERENIE  NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ
JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM
Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  określonej  w  części  B,  zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam kompostownik przydomowy i
kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

56. 

 TAK 

57. 
 NIE

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 
dotyczy zabudowy jednorodzinnej
E.
1

DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  KOMPOSTUJĄCYCH     BIOODPADY   STANOWIĄCE
ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej,
określonej w części B zamieszkuje następująca liczba osób:

58.

Stawka opłaty (z uwzględnieniem wysokości zwolnienia w
części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi,  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym).

59. 

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn pozycji 58 i 59).
60.

E.
2

DOTYCZY  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI,  KTÓRZY  NIE    KOMPOSTUJĄ   BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości
zamieszkałej,  określonej w części B zamieszkuje
następująca liczba osób:

61.

Stawka opłaty
62.

 

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn pozycji 61 i 62):
63.

E.
3

DOTYCZY RODZIN WIELODZIETNYCH (O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA
2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY).
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Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  zamieszkałej,
określonej w części B zamieszkuje następująca liczba osób
stanowiąca rodzinę wielodzietną:

64.

Miesięczna  kwota  opłaty  (z  uwzględnieniem  zwolnienia
właścicieli  nieruchomości  w  części  z  opłaty  za
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny)

65.
 

F. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY (suma pozycji 60, 63 i 65;
w  przypadku  nieruchomości  w  zabudowie  wielorodzinnej
należy  podać  sumę  opłat  wskazanych  w  pozycji  10  ze
wszystkich załączników Dane o nieruchomości łącznie)

66.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
 67. Załączniki do deklaracji: 

 załącznik DO-1 - Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości; 
 załącznik DO-2 - Dane o nieruchomości (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot 
mieszkaniowych); 

 pełnomocnictwo; 

 uchwała w sprawie wyboru zarządu wspólnoty mieszkaniowej; 
 inne 
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………................ 

H. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując  obowiązek  informacyjny,  określony  w  art.  13  rozporządzenia  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Puławy z siedzibą  w Puławach, Urząd
Miasta Puławy, 24-100 Puławy, ul. Lubelska 5;
2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Puławy możliwy jest  pod numerem tel.  nr.
81 458 61 07 lub adresem e-mail: iod@um.pulawy.pl;
3)  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  realizacji  obowiązku  w zakresie  gospodarowania
odpadami komunalnymi (w tym naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi) na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4)  odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty,  którym Administrator  powierzy przetwarzanie
danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz podmioty świadczące na rzecz Urzędu Miasta Puławy usługi informatyczne, pocztowe jak również organy
publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 
5) Państwa dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres zgodny z kategorią archiwalną
jednolitego rzeczowego wykazu akt tj. do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana
deklaracji  wygaszającej  obowiązek  ponoszenia  opłaty,  zaś  w  przypadku  wszczęcia  postępowania
egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia;
6) w zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania
danych,  ograniczenia  przetwarzania.  Przy  czynnościach  urzędowych  nie  przysługuje  prawo  żądania
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych;
7)  organem  nadzorczym  nad  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, do którego przysługuje prawo wniesienia skargi za każdym razem, gdy w Państwa ocenie dane
będą przetwarzane w sposób nieprawidłowy;
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne, zaś niepodanie danych
będzie skutkowało niemożnością skutecznego złożenia dokumentu. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje konieczność wydania przez Prezydenta Miasta Puławy
decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
9) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe
zostały zebrane;
10) Państwa Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

I. 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 2022 poz. 479). 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
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68. Data wypełnienia deklaracji.

___ ___ - ___ ___ -  ___ ___ ___ ___

69.Podpis  (pieczęć  właściciela  lub  osoby
władającej nieruchomością)

70. Data wypełnienia deklaracji.

___ ___ - ___ ___ -  ___ ___ ___ ___

71.  Podpis  współwłaściciela  (pieczęć
współwłaściciela  lub  osoby  władającej
nieruchomością)

K. ADNOTACJE ORGANU 
72. Uwagi organu podatkowego 

73. Data (dzień-miesiąc-rok) 

__ __ - __ __ -  __ __ __ __ 

74. Podpis przyjmującego formularz 
 
 

Objaśnienia: 

1) Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest
numer  PESEL  lub  NIP.  Numer  PESEL  wpisują  do  deklaracji  osoby  fizyczne,   w  tym  osoby  fizyczne
prowadzące  działalność  gospodarczą.  Numer  NIP  wpisują  do  deklaracji  osoby  prawne,  inne  osoby
niebędące osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 

2) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych w Uchwale
w sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości,  trybu uiszczania  opłaty   za  gospodarowanie  odpadami
komunalnych.

 

* Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną. 

** Dotyczy  właściciela  nieruchomości  będącego  osobą  prawną  lub  jednostką  organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej.  

***  Należy  wskazać  tytuł  prawny  do  władania  nieruchomością  (umowa  cywilno-prawna  itp.)  –
niewymagane. 

**** Pole nieobowiązkowe. 
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