
            Załącznik Nr 1  

        do Uchwały Nr XV/107/19 Rady Gminy Gozdowo  

 z dnia 30.12.2019 roku. 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI 

KOMUNALNYMI  SKŁADANEJ  PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH  POŁOŻONYCH  NA  TERENIE  GMINY  GOZDOWO 

Podstawa prawna: 

  

Składający: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w    gminach ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 poz. 2010 ze zmianami).  

Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 

posiadaczy, współposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w 

zarządzie lub innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą. 

A.  MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI  
 

Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo. 

 

B.  CEL  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 
1. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    □ pierwsza deklaracja                                                

    □ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

C.  PODMIOT  SKŁADAJĄCY  DEKLARACJĘ 
2. □ właściciel nieruchomości 

    □ współwłaściciel 

    □ użytkownik wieczysty 

    □ jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

    □ inny podmiot władający nieruchomością 

D.  DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ  
3. Nazwisko/Nazwa pełna 

 

4. Pierwsze imię 

5. Numer PESEL/REGON 

 

6. Numer telefonu kontaktowego  

  

7. Miejsce zamieszkania 

 

8. Ulica 

 

9. Nr domu/nr lokalu 10. Kod pocztowy/ poczta 

 

D.1.  DANE  MAŁŻONKA  SKŁADAJĄCEGO  

DEKLARACJĘ 

 

3.1. Nazwisko/Nazwa pełna 

 

4.1. Pierwsze imię 

5.1. Numer PESEL/REGON 

 

6.1. Numer telefonu kontaktowego 

 

7.1. Miejsce zamieszkania 8.1. Ulica 

 

9.1. Nr domu/nr lokalu 10.1. Kod pocztowy/ poczta 

 

E.  ADRES  NIERUCHOMOSCI  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 
11. Miejscowość 

 

12. Ulica 

13.  Nr domu/nr lokalu 

 

14. Kod pocztowy/poczta  

F.  WYSOKOŚĆ OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 
Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość  

15. ……………………. 

Wyliczenie opłaty miesięcznej Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  Razem opłata * 

Dla selektywnego sposobu 

zbierania odpadów 

16. 

□  dla nieruchomości zamieszkującej przez 1 osobę…………. 

□  dla nieruchomości zamieszkującej przez 2 osoby…………. 

□  dla nieruchomości zamieszkującej przez 3 osoby…………. 

□  dla nieruchomości zamieszkującej przez 4 osoby…………. 

□  dla nieruchomości zamieszkującej przez 5 i więcej osób….. 

 17.              

□ …………………zł 

□ …………………zł 

□ …………………zł 

□ …………………zł 

□ …………………zł 

 

 

 

 



Miesięczna wysokość opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie ( suma kwot z poz. 17) 

 

 

18. 

      ……………….zł 

*opłata liczona jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki tej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi na dzień składania deklaracji. 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomniejszyć o ewentualne zwolnienie dla 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym określone w uchwale 

Rady Gminy Gozdowo w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

19. 

 

…………… zł/miesiąc 

Łączna miesięczna wysokość opłaty ( kwoty z poz. 18 i  minus poz.19)  

20.                   ……………...............zł/miesiąc 

G. ODPADY ZIELONE 
 

Na nieruchomości znajduje się kompostownik przydomowy, w którym będą kompostowane bioodpady stanowiące odpady 

komunalne (zaznacz właściwe) 

 

 □  TAK                                          □  NIE 

H.  OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  OSÓB  SKŁADAJĄCYCH  DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że są mi znane przepisy 

Kodeksu Karnego Skarbowego za podanie 

danych niezgodnych z rzeczywistością 

21. Data 

22. Czytelny podpis składającego deklarację: 

 23. Czytelny współwłaściciela składającego deklarację: 

I.  ADNOTACJE  ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 
 

POUCZENIE 

 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1438 z późn. zm.). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gozdowo, deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na 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 miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

4. Deklarację można złożyć: 

a) osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub  

b) za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, lub 

c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gozdowie, nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Starej Białej 

18 9015 0001 2001 3900 0299 0038, lub w drodze inkasa. 
 

 

 

 

 



Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy składaniu 

deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gozdowo (dalej: 

„Administrator”) z siedzibą: ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo lub drogą mailową pod adresem: 

sekretariat@gozdowo.eu 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod 

adresem mailowym: iod@gozdowo.eu 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych – rodo), ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy 

będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji 

na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji 

kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie 

zakończone. 
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, 

koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Ja, ….............................. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych........................................................................ 

/data/podpis/ 

 

 


