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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/114/2020                

                     Rady Gminy Strzegowo  

                     z dnia 29 września 2020r. 

                    

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
 
 

(data złożenia deklaracji)  
 
Podstawa prawna: 
 
Miejsce składania: 
Termin składania: 

 
Ustawa z  13 września  1996 r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1439) 
Urząd Gminy Strzegowo, ul. Plac Wolności 32 06-445 Strzegowo 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca lub w 
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Strzegowo 
ul. Plac Wolności 32 
06-445 Strzegowo 

 

BB B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

       4.1  pierwsza deklaracja                     4.2    zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmian: ......... - .......... - ...............) 
 

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

    5.1  właściciel nieruchomości              5.2 współwłaściciel               5.3 użytkownik wieczysty 

  5.4 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu    5.5 inny podmiot władający nieruchomością  

 
 

D.  DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

6. Nazwisko 7. Pierwsze imię 8. Drugie imię 
 
 

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
 
......... - .......... - ............................ 

10. Imię ojca 11. Imię matki 

12. PESEL 13. Numer telefonu 
  

 
          

 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA  
14. Miejscowość 15. Ulica 16. Nr domu 

 

 

17. Nr lokalu 

 

 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne1  
20. Miejscowość 21. Ulica 22. Nr domu 

 

 

23. Nr lokalu 

 

 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 

 

                                                           
 

2. Dzień-Miesiąc-Rok 
        -               - 
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1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Nie wypełniamy jeśli adres zamieszkania jest taki sam jak adres nieruchomości, 
na której powstają odpady 
Oświadczenia o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów: 
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym) 

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
 nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

E.    OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Strzegowo w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia tej opłaty lub w przypadku posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne stawka z uwzględnieniem zwolnienia 

26. 

 

 

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 

 

27. 

 

 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 26 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 27) 

 

 

28. 

 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez 3 miesiące)2 29. 

 

zł/kwartał 

2) - Opłatę z poz. 29 należy wpłacać w terminach kwartalnie: 
do 31 stycznia br. za I kwartał, do 30 kwietnia  br. za II kwartał, do 31 lipca br. za III kwartał, do 31 października br. za IV kwartał; 
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Strzegowo: 71 8238 0009 2001 0000 0648 0050 Bank Spółdzielczy w Strzegowie, w tytule 

podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, bądź w kasie Urzędu 
 

F.   PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

 
30. Data 31. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej) 

 

 

 
 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 29 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
zgodnie z art. 6n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r., poz. 1439) 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.) 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy składaniu deklaracji za gospodarowanie komunalnymi 

1. Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Strzegowo  (dalej: ADMINISTRATOR), z siedzibą: ul. Plac Wolności 32,  06-

445 Strzegowo.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Plac Wolności 32 06-445 
Strzegowo lub drogą e-mailową pod adresem:  ug@strzegowo.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

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 2016 r. 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia deklaracji o 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 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. 

13. Administrator może, w celu prawidłowego wykonania umowy, zlecić osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom) wykonanie niektórych 

czynności wchodzących w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę (podpowierzenie 
przetwarzania danych osobowych), na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej w formie pisemnej.  

 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

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

 

 ……………………………………..                  

 (data i podpis) 


