
Załącznik do uchwały Nr XXIII/181/2020

Rady Gminy Pabianice

z dnia 9 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)
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
Miejsce składania: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Pabianice
 Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku) ……………………………….
 Zmiana deklaracji (data powstania obowiązku) ……………………………….
A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj własności, posiadania (należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
 właściciel               współwłaściciel             użytkownik wieczysty                          
 posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu          inny podmiot władający 
nieruchomością ………………………………………………
                                                (wpisać tytuł)
B. DENE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 osoba fizyczna      osoba prawna    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
1. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej)

2. Numer PESEL/Identyfikator NIP 3. Identyfikator REGON:

4. Imię ojca (dotyczy osób fizycznych) 5. Imię matki (dotyczy osób fizycznych)

6. Dane osoby upoważnionej do reprezentowania (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej)

B1. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
7. KRAJ 8. WOJEWÓDZTWO 9. POWIAT

10. GMINA 11. ULICA 12. NR DOMU 13. NR LOKALU

14. MIEJSCOWOŚĆ 15. KOD POCZTOWY 16. POCZTA 17. NR TELEFONU

B2. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać jeżeli inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego 
deklarację wskazany w B1.)
18. KRAJ 19. WOJEWÓDZTWO 20. POWIAT

21. GMINA 22. ULICA 23. NR DOMU 24. NR LOKALU

25. MIEJSCOWOŚĆ 26. KOD POCZTOWY 27. POCZTA

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
28. GMINA 29. ULICA 30. NR DOMU 31. NR LOKALU

32. MIEJSCOWOŚĆ 33. KOD POCZTOWY 34. POCZTA

D. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ
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Rodzaj usługi Wysokość opłaty

 Odpady komunale niesegregowane 
(zmieszane)  - pojemnik 120 l.

Bioodpady stanowiące odpady kmunalne - 
pojemnik 120 l.
Wysokość miesięcznej opłaty za usługi dodatkowe wynosi …………………zł.
(słownie ……………………………………………………………………………………….)
E. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/ PEŁNOMOCNIKA/OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO

………………………………………………                          ............………………………………
            (miejscowość i data)                                                                                       (czytelny podpis)

F. ADNOTACJE URZĘDU

POUCZENIE:

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym 
uchwałą Rady Gminy Pabianice lub uiszczenia 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 2019 r. poz. 1438 z późn.  zm.).

2. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych organ w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA:

1. Deklarację należy wypełnić czytelnie, ręcznie, komputerowo lub na maszynie, drukowanymi literami, 
czarnym lub niebieskim kolorem.

2. W części B pkt 2 i 3 należy podać:

PESEL - w  przypadku  podatników  będących  osobami  fizycznymi  objętymi  rejestrem PESEL 
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od 
towarów i usług;

NIP,  REGON -  w  przypadku  pozostałych  podmiotów  podlegających  obowiązkowi ewidencyjnemu  na  
podstawie  ustawy  z  dnia  13  października  1995  r.  o  zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63 z późn. zm.)

Klauzula informacyjna

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 
o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą 
wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe) jest Wójt Gminy Pabianic, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Torowej 
21, 95-200 Pabianice, zwany dalej ,,Administratorem”.
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2. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się 
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, zwanym dalej ,,IOD”:

- adres e-mail: IOD@pabianice.gmina.p1

- adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Pabianicach,

ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 
osobowych

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. 
zm.), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ) oraz art. 6 ust 1 pkt c, 
e RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub 
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane 
W interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do 
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich 
przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną dla prowadzonej sprawy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do 
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 
stanowi przepis prawa.

10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania - 
nie dotyczy.

11. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (art.13 ust. 1 pkt f) -

- nie dotyczy.
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