
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/271/2020 
Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

z dnia 16 grudnia 2020 roku 
 

 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1439). 

SKŁADAJĄCY 
DEKLARACJĘ: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

MIEJSCE SKŁADANIA 
DEKLARACJI: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

CZĘŚĆ A. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ. 
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE. 
 A.1.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję): 
 

  osoba fizyczna  osoba prawna 
  spółka nie mająca osobowości prawnej  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości  
   prawnej 

 A.1.2. Rodzaj własności, posiadania nieruchomości (zaznaczyć właściwą pozycję): 
 

  właściciel  współwłaściciel 
  posiadacz samoistny  współposiadacz samoistny 
  użytkownik wieczysty  współużytkownik wieczysty 
  posiadacz  zarządca  administrator 

 A.1.3. Nazwisko i imię, nr PESEL lub pełna nazwa podmiotu i nr REGON: 
 Nazwisko Imię 

  

PESEL/ REGON Imiona rodziców 

  

 A.1.4. Lokalizacja nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (adres): 
 

 

A.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY. 
 A.2.1. Kraj: A.2.2. Województwo: A.2.3. Powiat: 
 

   

 A.2.4. Gmina: A.2.5. Ulica: A.2.6. Nr domu / nr lokalu: 
 

   

 A.2.7. Miejscowość: A.2.8. Kod pocztowy: A.2.9. Poczta: 
 

   



CZĘŚĆ B. OKOLICZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI. 

B.1. ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ POZYCJĘ 
 

  1. pierwsza deklaracja  2. kolejna deklaracja 

 
CZĘŚĆ C. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI. 
C.1. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ 
 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części A.2, posiadam kompostownik przydomowy 
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

CZĘŚĆ D. USTALENIE DEKLAROWANEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 
D.1. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY NA PODSTAWIE LICZBY MIESZKAŃCÓW 
 a)  

 
liczba mieszkańców    _________ 

b)  
 
stawka opłaty            _________ zł 

c)  
wysokość opłaty 
iloczyn poz. D.1.a) oraz poz. D.1.b)   
                                
                                   ____________ , ____ zł 

D.2. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (wypełnia się w przypadku zaznaczenia pola C.1.) 

a)  
 
liczba mieszkańców    _________ 

b)  
 
stawka zwolnienia     _________ zł 

c)  
wysokość zwolnienia 
iloczyn poz. D.2.a) oraz poz. D.2.b)   
 
                                   ____________ , ____ zł 

D.3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
  

wysokość opłaty 
różnica (D.1.c) minus D.2.c) ____________ , ____  zł  

D.4. Data i podpis składającego deklarację 
  Data podpis składającego deklarację 

 
 
 
                __ __  -  __ __ - __ __ __ __                                                                    __________________________________ 
                  dzień        miesiąc                 Rok 

CZĘŚĆ E. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia organ przyjmujący deklarację). 
E.1. Uwagi 
 

 

E.2. Data i podpis osoby przyjmującej deklarację 
 

 



POUCZENIE: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po okresie, w którym nastąpiła zmiana.  

4. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częstotliwość ich uiszczania regulują odrębne 
uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 

5. Nie złożenie niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych 
zawartych w niniejszej deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenie 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

 
Klauzula Informacyjna – gospodarowanie odpadami komunalnymi 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Tomaszów Lubelski, której przedstawicielem jest 
Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów 
Lubelski. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-
lubelski.pl, telefonicznie pod numerem 84 664 37 40 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-
mail iod@tomaszow-lubelski.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta 
Tomaszów Lubelski, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania decyzji administracyjnej oraz Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
a. art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
b. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);  
c. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

5. Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do: 
1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
2) przenoszenia danych, 
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana 

szczególną sytuację; 
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w 

celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi 
danych. 

6. Informujemy ponadto, iż ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została 
udzielona zgoda. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie 
Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. 
U W A G A ! 
Powyżej prezentowana jest skrócona wersja Klauzuli Informacyjnej. Pełna treść klauzuli dostępna jest w Urzędzie Miasta 
Tomaszów Lubelski (pokój nr 7) oraz na stronie internetowej https://www.tomaszow-lubelski.pl 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dot. gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku. Oświadczam, że moje dane podaję 
świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą. 

 
 
    ………………………………………………………………………………………… 
      Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 
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