
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XX/122/20 Rady Gminy Gozdowo 

z dnia  21.02.2020r. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<wnio:Dokument      xmlns:os="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"  

xmlns:wnio="http://www.gozdowo.eu/wzor/2015/09/24/50" 

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">  

<wnio:Tytul>DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  

KOMUNALNYMI  SKŁADANEJ  PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

POŁOŻONYCH  NA  TERENIE  GMINY  GOZDOWO</wnio:Tytul>  

<wnio:Podstawa_prawna> Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w    gminach ( tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zmianami). </wnio:Podstawa_prawna>  

<wnio:Skladajacy> Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, 

posiadaczy, współposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub 

innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.</wnio:Skladajacy>  

- <wnio:TrescDokumentu kodowanie="XML" format="application/xml" rodzaj="wniosek">  

- <wnio:Wartosc>  

- <wnio:RodzajWniosku>  

<wnio:TytulDokumentu> DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI  SKŁADANEJ  PRZEZ  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH  POŁOŻONYCH  NA   

TERENIE  GMINY  GOZDOWO </wnio:TytulDokumentu> </wnio:RodzajWniosku>  

- <wnio:TrescWniosku>  

- <wnio:Adresat>  

- <wnio:TrescDokumentu> - <wnio:Wartosc>  

<wnio:DataDokumentu>21-02-2020</wnio:DataDokumentu> 

- <wnio:TrescWniosku>  

<wnio:MiejsceSkladania>Urząd Gminy w Gozdowie, ul. K. Gozdawy 19, 09- 

213 Gozdowo.</wnio:MiejsceSkladania>  

</wnio:TrescWniosku>  

</wnio:Wartosc>  

</wnio:TrescDokumentu>  

</wnio:Adresat>  

- <wnio:Okolicznosci>  

<wnio:CelZlozenia>pierwsza deklaracja</wnio:CelZlozenia> </wnio:Okolicznosci>  

- <wnio:DaneIdentyfikacyjne>  

- <wnio:TrescDokumentu>  

- <wnio:Wartosc>  

- <wnio:TrescWniosku>  

- <wnio:DaneIdentyfikacyjne> -  <wnio:Osoba>  

<wnio:Nazwisko>Kowalski</wnio:Nazwisko>  

<wnio:Imie>Jan</wnio:Imie>  

<wnio:Pesel>00112233445</wnio:Pesel> 

<wnio:Telefon>123456789</wnio:Telefon>  

<wnio:MiejsceZamieszkania>Gozdowo</wnio:  

MiejsceZamieszkania>  

<wnio:OsobaUlica>Krystyna Gozdawy</wnio:OsobaUlica>  

<wnio:OsobaKodPocztowy>09-213</wnio:OsobaKodPocztowy  

>  

<wnio:OsobaPoczta>Gozdowo</wnio:OsobaPoczta>  

<wnio:RodzajPodmiotu>właściciel nieruchomości  

</wnio:RodzajPodmiotu> 
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</wnio:Osoba>  

<wnio:Wspolwlasciciel>  

<wnio:WNazwisko>Kowalski</wnio:WNazwisko>  

<wnio:WImie>Jan</wnio:WImie>  

<wnio:WPesel>00112233445</wnio:WPesel> 

<wnio:WTelefon>123456789</wnio:WTelefon>  

<wnio:WMiejsceZamieszkania>Gozdowo</wnio:  

WMiejsceZamieszkania>  

<wnio:WOsobaUlica>Krystyna Gozdawy</wnio:WOsobaUlica>  

<wnio:WOsobaKodPocztowy>09213</wnio:WOsobaKodPocztowy >  

<wnio:WOsobaPoczta>Gozdowo</wnio:WOsobaPoczta>  

<wnio:WRodzajPodmiotu>właściciel nieruchomości  

</wnio:WRodzajPodmiotu>  

</wnio:Wspolwlasciciel>  

-  <wnio:DaneNieruchomosci>  

<wnio:Ulica>Krystyna Gozdawy</wnio:Ulica>  

<wnio:NrDomu>19</wnio:NrDomu>  
<wnio:NrLokalu></wnio:NrLokalu>  

<wnio:KodPocztowy>09-213</wnio:KodPocztowy >  

<wnio:Poczta>Gozdowo</wnio:Poczta>  
</wnio:DaneNieruchomosci>  

</wnio:DaneIdentyfikacyjne>  

</wnio:TrescWniosku>  

</wnio:Wartosc>  

</wnio:TrescDokumentu>  

</wnio:DaneIdentyfikacyjne>  

- <wnio:Oplaty>  

<wnio:LiczbaOsob>2</wnio:LiczbaOsob>  

<wnio:SposobZbiorki>selektywny</wnio:SposobZbiorki> </wnio:Oplaty>  

- <wnio:LiczbaGospodarstw>  

<wnio:Jednoosobowe>1</wnio:Jednoosobowe>  

<wnio:JednoosoboweStawka>10</wnio:JednoosoboweStawka>  

<wnio:Dwuosobowe></wnio:Dwuosobowe>  

<wnio:DwuosoboweStawka></wnio:DwuosoboweStawka> <wnio:Trzyosobowe></wnio:Trzyosobowe>  

<wnio:TrzyosoboweStawka></wnio:TrzyosoboweStawka>  

<wnio:Czteroosobowe></wnio: Czteroosobowe>  

<wnio:CzteroosoboweStawka></wnio:CzteroosoboweStawka>  

<wnio:PiecioosobowePlus></wnio:PiecioosobowePlus>  

<wnio:PiecioosobowePlusStawka></wnio:PiecioosobowePlusStawka> </wnio:LiczbaGospodarstw>  

- <wnio:Oplata>  

<wnio:Tekst>Miesięczna wysokość opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywnie (suma 

kwot z poz. 17)</wnio:Tekst> 

<wnio:Suma>10</wnio:Suma>  

</wnio:Oplata>  

<wnio:Oplata2>  

<wnio:O2Tekst>Łączna miesięczna wysokość</wnio:O2Tekst>  

<wnio:O2Suma>10</wnio:O2Suma>  

 </wnio:Oplata2>  

- <wnio:OSWIADCZENIE>  

<wnio:OTytul> PODPISY  OSÓB  SKŁADAJĄCYCH  DEKLARACJĘ</wnio:OTytul>  

<wnio:OData>21-02-2020</ wnio:OData> 

</wnio:OSWIADCZENIE>  

- <wnio:POUCZENIE>  
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<wnio:PouczenieTytul>POUCZENIE</wnio:PouczenieTytul>  
<wnio:PouczenieTekst> 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 2014r., poz.1619 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 obowiązany jest złożyć 

nową deklarację w terminie do 10 dnia od 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, za pomocą elektronicznej skrzynki 

elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP). 

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.</wnio:PouczenieTekst> 

</wnio:POUCZENIE>                 
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