
DEKLARACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
z późn. zm.) 

Składający:  Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 
oraz właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Miasta Grybów (właściciel 
nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. użytkownik wieczysty, 
współwłaściciel, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością). 

Termin składania:  Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty. 

Miejsce złożenia:  Urząd Miejski w Grybowie, 33-330 Grybów, ul. Rynek 12. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA 
Burmistrz Miasta Grybów, 33-330 Grybów, ul. Rynek 12 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie 
znaku „x”) 
□ 1. Pierwsza deklaracja: ..................................................... 
 (dzień-miesiąc-rok powstania obowiązku opłaty) 
□ 2. Zmiana danych zawartych w deklaracji: ..................................................... 
  (dzień – miesiąc – rok zaistnienia zmiany) 
□ 3. Korekta deklaracji zmiana: ..................................................... 
  (dzień – miesiąc – rok) 

 

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

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

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy podmiotu nie będącego osobą fizyczną **dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
1. Forma władania nieruchomością – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „x” w kratce  
□ Właściciel nieruchomości  □ Współwłaściciel nieruchomości  □ Użytkownik wieczysty  
□ Zarządca nieruchomości   □ Najemca, dzierżawca   □ Inna niż wymieniona forma posiadania 

2. Nazwa pełna* / Imię i nazwisko** 
 

Identyfikator podatkowy1: 

 

PESEL:  

NIP:  

 
1 Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności 

gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator NIP 
w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.  



C.2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** 
Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica Nr budynku Nr lokalu Miejscowość 

Kod pocztowy Poczta E-mail Nr telefonu 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA GRYBÓW, NA KTÓREJ 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania składającego 
deklarację wskazany w pkt. C2. 
Nazwa ulicy: 

Nr budynku 

W przypadku braku w/w danych należy podać numer ewidencyjny działki z rejestru gruntów: 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU 
UWAGA: wypełnia się tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi. W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim odpadów zaznaczyć 
"X" w kratce, w pozostałych przypadkach pozostawić pole niewypełnione. 

□ Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji posiadam kompostownik przydomowy 
i kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne 

F. WYLICZENIE OPŁATY 
F.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
Informacje niezbędne do obliczenia miesięcznej kwoty opłaty: 

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości faktycznie zamieszkuje …………………… osób. 
SPOSÓB WYLICZENIA MIESIĘCZNEJ KWOTY OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

LICZBA 
OSÓB 

(należy wpisać 
wymienioną w pkt. 

1 liczbę osób) 

STAWKA 
OPŁATY2 

KWOTA 
MIESIĘCZNA 

(liczba osób x 
stawka opłaty) 

KWOTA 
MIESIĘCZNA 
ZWOLNIENIA 

Z TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA 

(liczba osób x kwota 
miesięczna zwolnienia3) 

KWOTA 
MIESIĘCZNA 
OPŁATY PO 

ZWOLNIENIACH 
(kwota miesięczna – 

kwota miesięczna 
zwolnienia) 

     
 

Wyliczoną przeze mnie kwotę opłaty będę wnosił/a w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe 
w terminie do dnia: 15 marca; 15 maja; 15 września; 15 listopada w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. 
Rynek 12 albo przelewem na rachunek bankowy. 

 
2 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Stawki opłaty określa Rada Miejska w Grybowie w drodze odrębnej 

uchwały. Stawki opłaty będą podawane do publicznej wiadomości. 
3 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Stawki opłaty określa Rada Miejska w Grybowie w drodze odrębnej 

uchwały. Stawki opłaty będą podawane do publicznej wiadomości. 



 

F.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH 

SPOSÓB WYLICZENIA MIESIĘCZNEJ KWOTY OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ILOŚĆ 
ZADEKLAROWANYCH 

WORKÓW 120 L4 

STAWKA OPŁATY5 KWOTA MIESIĘCZNA  
(ilość worków x stawka) 

   
 

Wyliczoną przeze mnie kwotę opłaty będę wnosił/a w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe 
w terminie do dnia: 15 marca; 15 maja; 15 września; 15 listopada w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. 
Rynek 12 albo przelewem na rachunek bankowy. 

F. 3. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 
DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA 
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

SPOSÓB WYLICZENIA ROCZNEJ KWOTY OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

ILOŚĆ DOMKÓW LUB 
INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

STAWKA OPŁATY6 KWOTA ROCZNA  
(ilość x stawka) 

   
 

Wyliczoną przeze mnie kwotę opłaty będę wnosił/a w łącznej wysokości w terminie do dnia 15 września 
w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12 albo przelewem na indywidualny rachunek bankowy. 

POUCZENIE 
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 2022 r. poz. 479 z późn. 
zm.). 
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 
 
 
……………………………..                                                                                            …...…………………….. 
                (data)                                                                                                                     (czytelny podpis) 
H. ADNOTACJE ORGANU: 

 

 
4 Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub 
odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b 
albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. 

5 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Stawki opłaty określa Rada Miejska w Grybowie w drodze odrębnej 
uchwały. Stawki opłaty będą podawane do publicznej wiadomości. 

6 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami. Stawki opłaty określa Rada Miejska w Grybowie w drodze odrębnej 
uchwały. Stawki opłaty będą podawane do publicznej wiadomości. 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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 
(ogólne rozporządzenie z przetwarzaniem danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grybów. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając 
korespondencję do Urzędu Miejskiego w Grybowie, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, telefonicznie pod numerem: +48 18 445 01 40 lub wysyłając 
email na adres: umgrybow@pro.onet.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając e-mail na adres: 
iod@grybow.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia i określenia wysokości oraz poboru i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

4. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne osoby zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.). W tym przypadku spełniony jest 
warunek przetwarzania danych, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) wskazanego wyżej rozporządzenia 2016/679. 

6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym podmiotom na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
7. W związku z przetwarzaniem danych w wskazanym celu możemy powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tzw. podmiotami przetwarzającymi. W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują 
ochronę danych. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które wymieniliśmy w punkcie trzecim. Okres 

przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 164 z poźn. zm.). 

10. Osobom, których dane są przetwarzane procesie ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje: 
• prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na niezgodne z przepisami prawa przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych. 
Osobom, nie przysługuje: 
• prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) i lit. e) RODO; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
• prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu. 

 
WYJAŚNIENIA 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Grybów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych. 

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 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. 

3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 2. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości 
złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość: 1) zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze 
śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia; 2) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z 
informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

4. 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. 

5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych 
zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Grybów określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Miasta 
Grybów, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

7. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i 
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia upoważnionemu przez Burmistrza Miasta 
Grybów pracownikowi dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktyczny, Burmistrz Miasta 
Grybów stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. 

8. Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grybowie ul. Rynek 12, 33-330 Grybów lub przesłać drogą pocztową bądź za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

9. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. 

10. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Grybowie, lub przelewem na numer konta bankowego. 
 


