
UCHWAŁA NR XXVIII/157/20 
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE 

z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej  przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.)  Rada Miejska w  Pacanowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej  
przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Pacanów zgodnie z załącznikami do uchwały. 

1) Załącznik nr 1 – deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy w terminach określonych w art. 6m ust.1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. 

§ 4. Traci moc uchwała nr  XVI/97/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia  5 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Czub 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/157/20 

Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 2 grudnia 2020 

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U z 2020 r., poz. 1439) 
Składający: Właściciele nieruchomości położonych na terenie 

Miasta i Gminy Pacanów 
Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca 
- zmiana danych zawartych w deklaracji do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty 

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 
Pacanów 

A. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PACANÓW 

ul. Rynek 15 
28-133 Pacanów 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i podać datę) 
        
         Pierwsza deklaracja                                     ................................................... 

                            Data(dzień-miesiąc-rok) 
         
            Zmiana danych zawartych  w deklaracji   .................................................. 

                         Data(dzień-miesiąc-rok) 
 

         Korekta zmiany deklaracji                            ................................................... 
                                     Data(dzień-miesiąc-rok) 

 
Uzasadnienie zmiany danych w 
deklaracji ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................... 
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
C.1 RODZAJ PODMIOTU 
C.1.1 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe) 
 
        1. Właściciel                        2. Współwłaściciel                              3. Użytkownik 
wieczysty 
 
        4. Zarządca nieruchomości                             5. Inny ........................ 

 
C.2 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 
C.2.1 Nieruchomość na, której powstają odpady, to: (zaznaczyć właściwe) 
 
        1. Nieruchomość zamieszkała                                   
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C.3 RODZAJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 
C.1.3 Rodzaj właściciela nieruchomości, to: (zaznaczyć właściwe) 
        1. osoba fizyczna                2. osoba prawna              3. jednostka organizacyjna nie 
posiadająca                             
 

 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI  
D.1 OSOBA FIZYCZNA  
 
1. Numer PESEL 
 

7. Pełna nazwa podmiotu 3. Nazwisko 

4. Numer telefonu 
 

5. E-mail: 
 

 

 
D.2 POZOSTAŁE PODMIOTY 
 
6. Numer NIP 
 

 

8. Numer telefonu 
 

9. E-mail: 
 

 

 
D.3 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA 
 
Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

 
D.4 ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli 
inny niż w D.3) 
 
Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

 
E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW 
Oświadczam, że:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
       1. posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące 
odpady komunalne 
      2. nie posiadam przydomowego kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne 
 

 

 

osobowości prawnej 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4332656A-062C-44A5-808C-0895D84C23C7. podpisany Strona 2



F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F 1. Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w 
niniejszej deklaracji zamieszkuje 
osób: 

I. 
........................................................... 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

W przypadku wystąpienia różnicy w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy 
o uzasadnienie rozbieżności: 
Uzasadnienie: ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................... 
F 2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
mieszkańców, którzy gromadzą bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
przydomowym kompostowniku - korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 
(...........................zł   - ....... ....................... zł)     x     ..................................   
=   .......................... . ......zl 
(stawka opłaty za jednego             kwota przysługującego zwolnienia                                   (liczba zamieszkałych osób)                      miesięczna opłata za 
odpady  
mieszkańca)         
                   
F 3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
mieszkańców, którzy nie gromadzą bioodpadów stanowiących odpady komunalne w 
przydomowym kompostowniku - nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 
........................... ....  zł            x       ..................................                 
=    .......................... . ......zl 
(stawka opłaty za jednego                                                         (liczba zamieszkałych osób)                                                miesięczna opłata za odpady  
mieszkańca)            
                
G. POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.) 
 
H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
...........................................                                                                   .............................. 
Data                                                                                                            czytelny podpis 
 
 
I. ADNOTACJĘ ORGANU 
 
.................................................                                                          . ...................................... 
Data złożenia deklaracji                                                                    Podpis przyjmującego 
deklarację 
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Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. 
Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pacanów  
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych Panem Adamem Ziemińskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania  
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 
archiwalnych  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  
5. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 
prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 
Odbywa się  z naruszeniem prze tj. Prezesa Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  
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