
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 125/XXII/2020 

Rady Miasta Zambrów 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439), regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów. 

Składający:      
Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w budynkach, w których znajdują się 
lokale mieszkalne, położonych na terenie Miasta Zambrów.   

Miejsce składania: Urząd Miasta Zambrów; ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów 
A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW 
ul. Fabryczna 3 
18-300 Zambrów

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

DEKLARACJA KOREKTA DEKLARACJI     ZA OKRES : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):

WŁAŚCICIEL    WSPÓŁWŁAŚCICIEL           UŻYTKOWNIK 
WIECZYSTY

      ZARZĄDCA UŻYTKOWNIK INNY 
PODMIOT WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ 

D.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

OSOBA FIZYCZNA OSOBA PRAWNA                  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ          

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 
IDENTYFIKATOR REGON         PESEL          NIP 
ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 
GMINA ULICA NR DOMU 
MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA  KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ ZAMBRÓW ULICA NR DOMU 
NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK  W REJESTRZE GRUNTÓW: 

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY
F 1. DOTYCZY    WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 
Obliczenie wysokości  miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości: 

Łączna liczba osób zamieszkałych:    
Metoda od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość 
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Liczba osób .................   X    Stawka opłaty 30 zł = ................................   zł (opłata) 
Metoda od gospodarstwa domowego 

Liczba gospodarstw domowych ..................               X    Stawka opłaty 100 zł = ...................  zł (opłata) 

Kompostowanie bioodpadów w kompostowniku – dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych* 
* zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat

TAK  Opłata   …………………………….zł  - 2 zł = …………………………zł NIE 

OPŁATA RAZEM: …………………………………………. zł 

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………… 

F 2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – W BUDYNKACH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKALE 
MIESZKALNE 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na części nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 
ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Miasta Zambrów. 

RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 

……………………………………………………………………………………………… , w której 

a)Liczba osób wykonujących pracę  …………………….. osób 
b)Liczba miejsc noclegowych             …………………….. sztuk 
c)Liczba miejsc konsumpcyjnych      ……………………..  sztuk 
d)Inne (jakie?) ……………………    …………………………… 

Worki/ 
pojemniki ILOŚĆ STAWKA OPŁATA 

worek 60 l 
worek 80 l 
worek 120l 
pojemnik 120 l 
pojemnik 240 l 
pojemnik 770 l 
pojemnik 1100 l 

RAZEM: 
F 3. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1.Wysokość miesięcznej opłaty stanowi sumę opłat z części F1 i F2 wynosi:   …………………… 

2 .OPŁATA KWARTALNA WYNOSI:    3 x …………………………… = …………................  
(podać kwotę z pkt.1F3) 

Słownie : ………………………………………………………………………………………………………….. 

H. TERMINY OPŁAT
Opłaty kwartalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone będą:*  

-  jednorazowo (kwartalnie)     wpłata do 20 dnia każdego pierwszego miesiąca  kwartału 

- w  miesięcznych ratach    wpłata do 20 dnia miesiąca       
* zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO: ……………………………………………………. 
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Podpis składającego deklarację: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
(miejscowość i data) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Objaśnienia: 

1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Zambrów 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. Przy wypełnianiu deklaracji należy stosować aktualne stawki wynikające z Uchwał Rady Miasta Zambrów.
Informacje o wysokości stawek zamieszczane są na stronie internetowej UM Zambrów www.zambrow.pl, można 
je uzyskać telefonicznie pod numerem (86) 271 27 30 wew. 27. 

3. 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 do Burmistrza Zambrowa 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana. 

6. Złożenie oświadczenia o kompostowaniu bioodpadów powstających na nieruchomości
w przydomowym kompostowniku będzie skutkowało zwolnieniem właściciela nieruchomości z posiadania 
pojemnika na bioodpady.  Bioodpady nie będą odbierane z nieruchomości. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH utrzymanie czystości i porządku 
w gminach 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300
Zambrów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem mail:
inspektorochronydanych@kowalczyk.pro 

3. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest  art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat od stycznia 
kolejnego roku nieważności deklaracji. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania. W celu wykonania
swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro; 

6. Odbiorcami danych osobowych będą: firmy uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje
kontrolujące. 

7.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO. 

8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6m ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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