
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).  

Zobowiązany do złożenia 
deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Gościeradów 
(deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub 
osoba faktycznie władająca daną nieruchomością). 

Termin  składania 
deklaracji: 

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub do 10 dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych określonych w deklaracji. 

Miejsce  składania 
deklaracji: 

Urząd Gminy Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23-275 Gościeradów. 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM NIEBIESKIM LUB CZARNYM 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

  Pierwsza deklaracja   Nowa deklaracja              Korekta deklaracji 
A.1  Uzasadnienie złożenia deklaracji (nie dotyczy pierwszej deklaracji) 

 Zamieszkanie nowonarodzonego  
dziecka 

 Przyjazd mieszkańca z zagranicy  Przyjazd mieszkańca  
z innej gminy 

 Zgon osoby zamieszkującej na 
nieruchomości 

 Wyjazd mieszkańca do innej 
gminy 

 Inne /podać jakie/-   ………………….. 
…………………………………………………. 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.9 niniejszej deklaracji od dnia: ………………………….              
nikt nie zamieszkuje. 

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”) 

 Właściciel nieruchomości 
 Użytkownik wieczysty nieruchomości 
 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca 
 Współwłaściciel nieruchomości 
 Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których 

ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną) 
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu, 

miejsca, w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami) 
 

 Osoba fizyczna  Osoba prawna  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C.1. Imię 
 

C.2. Nazwisko 

  

C.3. PESEL  C.4. e-mail  

C.5. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) 

 

C.6. REGON  C.7.NIP  C.8. Nr tel.  

C.9. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja 
 

Gmina 
 

 
 

Miejscowość  
       Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/ Nr lokalu  

C.10. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację) 

  
Adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy 
deklaracja (należy wstawić znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.10) 

Gmina  Miejscowość  

Kod pocztowy  Poczta  

Ulica  Nr domu/ Nr lokalu  

D. Dane na temat sposobu zbierania i magazynowania odpadów 
 

D.1. Sposób zbierania odpadów – SELEKTYWNY. 
 

Załącznik  nr 1  do Uchwały Nr  XV/91/2020  Rady 
Gminy   Gościeradów  z  dnia 27 lutego 2020 roku. 

rrokurokurrokurrrokudnia.:.........................
.............r. ………………….2012 r. 
 



E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zaznaczyć znakiem „X” lub w przypadku większej ilości 
osób niż 5,        wpisać cyframi w kratkach) 
 

E.1. Deklaruję następującą 
liczbę osób 
zamieszkujących* 
nieruchomość, której 
dotyczy deklaracja 

  jedna   dwie   trzy   cztery   pięć 

Więcej niż 5 osób, tj.:  

E.2. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości – nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej (proszę zaznaczyć, stawiając 
znak „X” w odpowiednim polu) 

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę kompostownik 
przydomowy, w którym zagospodaruję odpady komunalne ulegające biodegradacji 

  

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie będę prowadzić kompostownika, 
a odpady komunalne ulegające biodegradacji zbierać będę w brązowym worku  
z napisem BIO i dostarczać do PSZOK w Gościeradowie Ukazowym 61 

  

E.3. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca 
 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w zabudowie 
jednorodzinnej stawka opłaty od 1 mieszkańca za  

1 miesiąc wynosi 11,00 zł 

Dla odpadów komunalnych zbieranych w zabudowie 
wielorodzinnej stawka opłaty od 1 mieszkańca za  

1 miesiąc wynosi 15,00 zł 

E.4. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy 
podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

Stawka opłaty z pkt. E.3.  x (Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość z pkt. E.1.) 

    = 
 

Kwota należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  (kwota 
miesięcznej opłaty) 

  
x 

(3 miesiące)   

3 
 

   = 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gościeradów w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.  
 

F. Podpis składającego deklarację 
 

 

 

 

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

                                                                                                                             data i  czytelny podpis 

      G.  Pouczenie 
 

1. W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę 

do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

2. Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gościeradów 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej 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. 
 

      H. W załączeniu 

Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)  



 

KARTA INFORMACYJNA                                    
dotyczy bezpośredniego zbierania danych 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gościeradów                       

z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23- 275 Gościeradów, tel. (15) 8381105, adres e-mail: 

poczta@goscieradow.pl                     

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@goscieradow.pl, adres do 

korespondencji: Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów. 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów. 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów. 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania 

Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów. 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa 

(„wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie 

Gminy Gościeradów. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym 

profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Gościeradów dostępny jest 

do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów, pok. nr 19. 

 

 

 


