
         Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/298/2021  

         Rady Gminy Suszec 

         z dnia 29 lipca 2021  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
dla nieruchomości zamieszkałej 

Podstawa prawna: 

Składający:  

Termin składania: 

 

 

Miejsce składania deklaracji 
Organ właściwy do złożenia deklaracji 

Ustawa z 13 września  1996  r. o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach 
1) ( j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) 

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach 

Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, nowa deklaracja w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty. 

Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec 

Wójt Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę zaistnienia zmian)   

□  1. Pierwsza deklaracja                                □  2. Nowa  deklaracja            
 

 
           Deklaracja obowiązuje od dnia   ………… - …………. - ………………r. (dzień – miesiąc - rok) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI1 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

             □ 1. Właściciel                 □  2. Współwłaściciel                □ 3. Użytkownik wieczysty              □  4. Zarządca nieruchomości wspólnej              □  5. Inny 

 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ C.1 3. Status prawny składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  1. osoba fizyczna                                                                                    □  2. osoba prawna                      □  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

4. Nazwisko i imię */ Pełna nazwa ** 

 

 

 

5. PESEL*/REGON** (osoby nieposiadające PESEL wpisują datę 
urodzenia) 

6. Nr telefonu właściciela nieruchomości*/** 7. Adres e-mail właściciela nieruchomości*/** 

C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2 

 

 

 

8. Kraj 

POLSKA 
9. Województwo 

ŚLĄSKIE 
10. Powiat 

PSZCZYŃSKI 

11. Gmina 

SUSZEC 

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

C.3 ADRES ZAMIESZKANIA, SIEDZIBY - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.2. 

17. Kraj 

 
18. Województwo 

 
19. Powiat 20. Gmina 

 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23.Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

26. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

□  2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2 27. 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Suszec  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 

28. 
 
 

………………………. zł/osobę 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną  
w poz. 27) 

29. 
 
 

………………………. zł/miesiąc 

Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Suszec w sprawie zwolnienia w 
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym (iloczyn wykazanej liczby mieszkańców z poz. 27 i stawki zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
 

30. 
 
 
 

 
 

………………………. zł/miesiąc 
 



Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach (kwota z poz. 29 pomniejszona o kwotę z poz. 30) 
 

31. 
 
 
 

………………………. zł/miesiąc 

Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć 
przez 3)3,4. 

32. 
 
 
 

………………………. zł/kwartał 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

33.Imię 34. Nazwisko 

35. Data wypełnienia deklaracji 36. Podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej właściciela  

G. ADNOTACJE URZĘDOWE 
37. Uwagi przyjmującego deklarację 

H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suszec, z siedzibą w Urzędzie Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec. 
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@suszec.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania usługi odbioru odpadów komunalnych.  
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z realizacją przez Gminę Suszec zadania odbierania odpadów 

komunalnych, określonego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego dotyczy 
niniejsza deklaracja. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, wskazanego w pkt 5, lecz nie dłużej niż przez okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny poprzez tzw. profilowanie z wykorzystaniem technologii służących do 

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam. w oparciu o państwa dane osobowe nie 
będą podejmowane wobec państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

I. POUCZENIA 
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Wójta Gminy Suszec deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Suszec nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. 

4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Suszec zawiadamia właściciela 
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych 
w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

J. OBJAŚNIENIA 
*   dotyczy osób fizycznych 
**  dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
1 Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklarację składa zarządca  lub inny podmiot władający nieruchomością . 
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3  Opłatę z poz. 32 należy wpłacać z dołu, bez wezwania  w odstępach kwartalnych: 
 

-  do 24 marca br.  za I kwartał,                                                   - do 24 czerwca br.  za II kwartał, 
-  do 24 września br.  za III kwartał,                                            - do 24 grudnia br.  za IV kwartał. 
 

4  W przypadku  złożenia  pierwszej  lub   nowej  deklaracji za okres niepełnego kwartału  należy  wpłacić kwotę  wynikającą z pomnożenia 
opłaty z poz. 31 przez ilość miesięcy faktycznego zamieszkiwania na nieruchomości. 

 


