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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr XXXIII/177/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

DO-2 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Dzień-Miesiąc-Rok 

 

 

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz.888) 

Składający: Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba 
posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością) 

Termin składania: 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

Miejsce składania: Urząd  Miejski  w  Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 Nazwa i adres siedziby organu podatkowego 

Burmistrz Tułowic 

ul. Szkolna 1 

49-130 Tułowice 

  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy 

 Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. Pierwsza deklaracja  ❑ 2. Nowa deklaracja  (data zaistnienia zmian) ____❑ 3. Korekta deklaracji  (data zaistnienia zmian)  

____  ________   C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA  

DEKLARACJI  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑  Właściciel nieruchomości       ❑ Współwłaściciel ❑ Najemca, dzierżawca 

❑ Użytkownik wieczysty ❑ Zarządca nieruchomości wspólnej                    ❑ Inny 

  D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

     
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Dane składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ Osoba fizyczna  ❑ Osoba prawna  ❑ Jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko (dot. Osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadajacych osobowości 

prawnej) 

 PESEL REGON  1 NIP1 

 Nr telefonu2 (dane fakultatywne) 

  D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 

 Kraj Województwo Powiat  

 Gmina Ulica Nr domu Nr 
lokalu 

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
 
 

 
1Dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz przedsiębiorców 
2Ewentualny telefon kontaktowy 
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E. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres z D.2. 

 
Kraj Województwo Powiat 

 
Gmina Ulica Nr domu Nr 

lokalu 

 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
  Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Kod pocztowy Poczta 

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O PROWADZENIU KOMPOSTOWNIKA 
  

G.1. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 
-  Deklaruję, że na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w dziale F niniejszej deklaracji, bioodpady będą gromadzone i 

utylizowane w kompostowniku          ❑ 
- Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej  w dziale F niniejszej deklaracji, bioodpady nie będą gromadzone i 

utylizowane w kompostowniku        ❑   

 
 H. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  
H.1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 
Wielkości 
pojemników/worków 
na odpady 

 
Stawka opłaty za pojemnik/worek 

  

 
Liczba pojemników/worków 

(miesięcznie) 

Wysokość miesięcznej 
opłaty 

  
Uwaga! Opłata stanowi iloczyn liczby 

pojemników/worków oraz stawki opłaty za 
pojemnik/worek 

120 l … zł   

120 l (worek) … zł   

240 l … zł   

1100 l … zł   
 
H.2. Razem wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi_______________ 
(w pełnych złotych) 

POUCZENIE 

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

1. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za odprowadzenie odpadów zebranych w sposób 
nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami.  

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata 
(zgodnie z odrębną uchwałą w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi).  

3. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, na 
indywidualny numer konta bankowego lub na rachunek bankowy Gminy Tułowice w Banku Spółdzielczym Namysłów Filia w 
Tułowicach: 

10 890 1079 0000 0129 2011 0048 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej) 

J. ADNOTACJE ORGANU  
 1. Uwagi organu 

 2. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 
………………………………………………………………………………………… 

3. Podpis przyjmującego formularz 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Gospodarowanie odpadami (surowcami wtórnymi) 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tułowice, reprezentowana przez Burmistrza Tułowic, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, tel. 774600143, faks 774600474, e-mail: tulowice@tulowice.pl 

2.W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, oraz  korzystania  z przysługujących  Państwu  praw  związanych   z przetwarzaniem danych,  
można kontaktować się z inspektorem ochrony danych  poprzez  adres e-mail: iod@tulowice.pl lub pisemnie na adres Administratora danych:  Urząd 
Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice 

3.Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu gospodarowania odpadami (surowcami wtórnymi), w tym: 

• określenia   wysokości    opłaty    za    gospodarowanie    odpadami    komunalnymi 

• poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaś w przypadku nieuiszczenia opłaty, dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  

jej  przymusowego  ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

• organizacji odbioru odpadów komunalnych i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji w zakresie obsługi odbioru odpadów z nieruchomości 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego 

z następujących przepisów prawa:   

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

• ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 

• uchwały Nr  XVI/88/20  Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wraz z późniejszymi zmianami. 

 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być  podmioty realizujące usługi na rzecz Gminy Tułowice w oparciu o zawarte  umowy na świadczenie 

usług, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach odbierający odpady, podmiot serwisujący systemy informatyczne, podmioty 

świadczące usługi doradcze m.in. kancelaria prawna, oraz operator pocztowy w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji. Dostęp do Państwa 

danych mogą mieć także 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, w tym Urząd Skarbowy w przypadku wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego.  

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych skutkować będzie  wszczęciem postępowania 

administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

7. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu złożenia przez Państwa deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty.  Po tym czasie 

przez okres oraz  w zakresie   wymaganym    przez    przepisy    powszechnie    obowiązującego    prawa,   w szczególności ze względu na cele archiwalne 

realizowane w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – tj. przez okres 10 lat. W przypadku, gdy zostanie 

wystawiony tytuł wykonawczy i wszczęta na jego podstawie egzekucja w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

dane przetwarzane będą przez okres trwania postępowania egzekucyjnego, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. przez okres 5 lat. W przypadku reklamacji związanych z obsługą odbioru odpadów z nieruchomości, dane będą 

przechowywane przez okres niezbędny do udokumentowania załatwienia sprawy.    

8. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

• prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

• prawo  żądania  sprostowania  (poprawiania)  danych  osobowych  w  przypadkach,    o których mowa w art. 16 RODO; 

• prawo   żądania   usunięcia    danych    osobowych    w    przypadkach    określonych  w art. 17 RODO; 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

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

(data)         (czytelny podpis osoby informowanej) 

mailto:iod@tulowice.pl

