
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

POŁOZONYCH NA TERENIE GMINY RACIĄŻ 

Podstawa prawna:          Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach    
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) 

Składający:                            Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
położonych na terenie Gminy Raciąż w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości                   
i porządku w gminach 

Termin składania:                  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
określonych w deklaracji 

Miejsce składania:                Urząd Gminy Raciąż 
ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:  
Wójt Gminy Raciąż 
ul. Kilińskiego 2 
09-140 Raciąż 

 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Cel złożenia deklaracji
1 (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□ pierwsza deklaracja                               

data ………………………………………………. 
□ zmiana danych zawartych                     

w deklaracji / korekta deklaracji 
 

 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□   Właściciel    □  Współwłaściciel 

□   Użytkownik wieczysty □  Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 

w zarządzie lub użytkowaniu 

□   Inny podmiot władający nieruchomością
2
 ……………………………………………………… 

 

 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Osoba fizyczna □ Osoba prawna □ Jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej 

 

D.1. Osoba fizyczna 

Nazwisko Imię / Imiona 

……………………………………………………… ……………………………………………………. 

Data urodzenia PESEL 

………………………………………………………  

Imię ojca Imię matki 

……………………………………………………… ……………………………………………………. 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 

……………………………………………………… ……………………………………………………. 
 

 



D.2. Pozostałe podmioty 

Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

NIP 
 
REGON 

……………………………………………………… …………………………………………………… 

Numer telefonu Adres poczty elektronicznej 

……………………………………………………… …………………………………………………… 
 

     
 D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

................................................ ................................................ ................................................ 

Gmina Miejscowość Ulica 

................................................ ................................................ ................................................ 

 Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

………………. ……………… ................................................ ................................................ 
 

      
D.4. Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)  

Kraj Województwo Powiat 

................................................ ................................................ ................................................ 

Gmina Miejscowość Ulica 

................................................ ................................................ ................................................ 

 Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

………………. ……………… ................................................ ................................................ 
 

 

  
 E.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

Gmina Miejscowość 

RACIĄŻ 
..................................................................................................... 

 Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

………………. ……………… ................................................ ................................................ 
 

 

 
F.   DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

zamieszkuje 3……………. osób (należy podać liczbę mieszkańców) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

odpady będą zbierane w sposób selektywny                       TAK 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

komunalne bioodpady powstające na nieruchomości, będą zagospodarowywane 

w przydomowym kompostowniku                 TAK                 NIE 

  
 

 



 
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Stawka opłaty miesięcznej od osoby 
 

Ilość osób  
 

Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x ilość osób) 
 

Miesięczna kwota zwolnienia 
 

Miesięczna kwota opłaty po zwolnieniu (miesięczna kwota opłaty – 
miesięczna kwota zwolnienia dot. korzystania z przydomowego kompostownika) 

 

Kwartalna kwota opłaty (odpowiednio miesięczna kwota opłaty x 3 bądź 
kwota opłaty pomniejszonej x 3) 

 

 

 
H. PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ 

 
 
Miejscowość i data:  Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

 

 

 
POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie                 
z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji                   
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) 

 
Objaśnienie: 
 
1 Cel złożenia deklaracji: 

 Pierwsza deklaracja – składana przez właścicieli nieruchomości z chwilą powstania obowiązku opłaty 
za odpady komunalne, tj. w ciągu 14 dniu od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

 Zmiana danych zawartych w deklaracji – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2 Przez inny podmiot władający nieruchomością rozumie się zarówno tego, kto nią faktycznie włada jak 

właściciel (posiadacz samoistny), jak i tego, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, 
dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz 
zależny) – w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego, a także korzystającego, jeżeli dana nieruchomość 
została oddana do korzystania. 
3 

Przez pojęcie nieruchomość zamieszkała – należy rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy. Osoba zamieszkująca nieruchomość to taka, która przebywa na danej nieruchomości                              
z zamiarem stałego pobytu, spożywa posiłki, przechowuje majątek, odpoczywa tj. zaspokaja potrzeby 
mieszkaniowe. 
 

Pouczenie: 
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Raciąż deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości 
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, 
a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana 
 

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



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

3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 1 lub 2, albo uzasadnionych 
wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Raciąż określi w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 
 

4. Osoba składająca korektę deklaracji w związku ze zmianą danych zawartych w pierwszej deklaracji 
zobowiązana jest dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn składanej korekty. 
 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać: 

 na konto bankowe Urzędu Gminy Raciąż nr: 66 8233 0004 0000 1717 2000 0060, z adnotacją 
określającą imię i nazwisko osoby na którą złożona jest deklaracja oraz adres nieruchomości na 
której powstają odpady komunalne, 

 w kasie Urzędu Gminy Raciąż, 

 u sołtysów (tylko opłata kwartalna). 
 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach do:  

 20 marca,  

 20 maja,  

 20 września,  

 20 listopada. 
W przypadku gdy wyznaczony termin płatności przypada w dzień wolny od pracy (soboty, niedziele                      
i święta), wówczas termin płatności przypada następnego dnia po dniu wolnym od pracy. 
 

7. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż, 
przesłać drogą pocztowa na wskazany adres,  lub poprzez elektroniczne wypełnienie formularza 
deklaracji i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Raciąż na Platformie 
Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl 

 
 
 

 
 
                                                                                                                  

................................................................ 
                                                                                                                          podpis osoby składającej deklarację 

 
 

 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązek 

informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Raciąż (dalej: „Administrator”) z siedzibą: 

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres: ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż lub drogą mailową pod adresem: 
sekretariat@gminaraciaz.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c 
RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą                  
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze 
zm.). 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej 
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, 
rozpatrzenia wniosku lub skargi.  

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w 
otrzymaniu danych. 

5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią 
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie 
danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób 
przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) wynika 
z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, 
rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 
Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest Wójt 
Gminy Raciąż z siedzibą: ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich 
poprawiania i uzupełniania. Zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych 
osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach) a moje dane zostały podane dobrowolnie.  
 
 
 ......................................................................................... 
                                            /data i czytelny podpis/ 

 
 
 
 
 


