
□
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NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA ULICA NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Właściciel/Współwłaściciel Użytkownik wieczysty Zarządca/użytkownik Inny podmiot władający nieruchomością

PESEL

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,     

WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI W GMINIE ŻABIA WOLA

Podstawa prawna:
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010t.j.), zwanej dalej "ustawą")

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Żabia Wola

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ pierwsza deklaracja

nowa deklaracja (składana ze względu na 
zmianę danych zawartych w pierwszej 
deklaracji będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty)

Miejsce składania: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych a także od zaistnienia zdarzeń mających 
wpływ na wysokość opłaty, lub w przypadku zmiany danych, w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA SKŁADANEJ DEKLARACJI

WÓJT GMINY ŻABIA WOLA, UL. GŁÓWNA 3, 96-321 ŻABIA WOLA

IMIĘ I NAZWISKO 

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

NR DOMU

KOD POCZTOWY POCZTA NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI

ADRES NIERUCHOMOŚCI,DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA JEST ADRESEM 

ZAMIESZKANIA

INNY (Wpisać poniżej adres)

ULICA

E. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 16/XX/2020 
Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 9 marca 2020 r.
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korekta deklaracji za okres
od:

do:
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L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

I. OBLICZANIE WYSOKOŚCI STAWEK KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

(wysokość, jako iloczyn miesięcznej opłaty wynikającej z pkt. H  i ilości miesięcy w kwartale)

x =

liczba osób zamieszkujących nieruchomość
stawka opłaty uchwalona przez Radę Gminy 

Żabia Wola dla wybranego

sposobu zbierania i odbierania odpadów

wysokość opłaty miesięcznej

(należy podać kwotę w PLN)

J. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA NA POTRZEBY WŁASNE

x =

wysokość opłaty miesięcznej wynikającej z 
pkt. H

3 miesiące wysokość opłaty (należy podać kwotę w PLN)
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G. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ, DLA KTÓREJ
SKŁADANA JEST DEKLARACJA

Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w punkcie F 
zamieszkuje:

H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Oświadczam że, kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przyjmuję zwolnienie w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

TAK NIE
K. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO informuję,
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Żabia Wola jest: Wójt Gminy Żabia Wola – dalej administrator – adres siedziby: Urząd 
Gminy Żabia Wola, 
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, urzad@zabiawola.pl
2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@zabiawola.pl, lub na adres siedziby administratora.
3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań w zakresie: organizacji odbioru odpadów komunalnych, naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydawania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego. 
4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Żabia Wola przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Wójt Gminy Żabia
Wola (np. dostawca oprogramowania, podmiot odbierający odpady komunalne).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres 25 pełnych lat kalendarzowych, licząc 
od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw następuje przekazanie do archiwum państwowego (26 lata) na podstawie Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich uzupełnienia i sprostowania, prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pouczenia:
1.Zgodnie z art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.) deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia  tytułu wykonawczego.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 t.j.)
3. Oświadczenie o zamiarze selektywnego zbierania i odbierania odpadów jest równoznaczne z deklaracją wykonywania segregacji odpadów komunalnych w sposób określony w 
„Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Żabia Wola ”.
4.Każdy właściciel ( użytkownik wieczysty lub inny podmiot władający ) nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Żabia Wola zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy 
Żabia Wola  przy ul. Głównej 3 w Żabiej Woli  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5.W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Żabia Wola  określi w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - 
uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomosciach o 
podobnym charakterze. 6.Gospodarka komunalna prowadzona  na nieruchomości  będzie podlegać bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z przyjętego w deklaracji 
obowiązku selektywnego zbierania odpadów  Wójt Gminy Żabia Wola w drodze decyzji  naliczy opłatę za
odprowadzanie odpadów.

Należy podać ilość
mieszkańców
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6. Zgodnie z art. 6k. ust. 4b. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 ze zm.) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który 
złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, 
o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, 
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3.
Zgodnie z ust. 4c w/w ustawy ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o 
utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2c w/w ustawy kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie 
kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne- podlega karze grzywny.
Zgodnie z ust. 3 w/w ustawy postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–2c, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień sms o płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 

terenie Gminy Żabia Wola na wskazany nr telefonu komórkowego poprzez Gminny Serwis Informacyjny SMS:

Nie wyrażam zgody na otrzymywanie powiadomień sms o płatnościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na 

terenie Gminy Żabia Wola na wskazany nr telefonu komórkowego przez Gminny Serwis Informacyjny SMS:

Numer telefonu 

komórkowego:

adres e-mail

Imię i Nazwisko Podpis (pieczęć) składającego deklarację

Data i miejsce wypełnienia deklaracji

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiścić przelewem  na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy w Żabiej Woli.

Objaśnienia:
1. Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych  oraz  osoby posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  
lub  użytkowaniu  a  także  inne  podmioty władające nieruchomością.
2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla
każdej nieruchomości.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry, raz na kwartał, bez wezwania w łącznej wysokości  za trzy miesiące kalendarzowe (zgodnie z Uchwałą 
Rady Gminy Żabia Wola w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w terminach:
a)  za I kwartał – do 10 stycznia danego roku,
b)  za II kwartał – do 10 kwietnia danego roku,
c)  za III kwartał – do 10 lipca danego roku,
d)  za IV kwartał – do 10 października danego roku.

N. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data Podpis
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