
Załącznik do Uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski 

z dnia....................2019 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 

______________________ 

Składający: 
 

 

 

 

______________________ 

Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 
____________________________________________________________________ 

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 

władających nieruchomością położonych na terenie Gminy Aleksandrów 

Kujawski 
____________________________________________________________________ 

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, 

ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

ul. Słowackiego 12 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat)1) 

□ Pierwsza deklaracja          □ Zmiana danych zawarta w deklaracji………………….....  (dzień-miesiąc-rok)   

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat) 

□  właściciel              □  współwłaściciel             □  użytkownik wieczysty 

□  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□  inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

□ osoba fizyczna           □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Imię i nazwisko / nazwa pełna 

 

PESEL/REGON 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Kraj 

 

Województwo 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Ulica 

 

Nr domu 

 

Nr lokalu 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

Adres e-mail * 

 

Telefon * 

 

Załącznik do uchwały Nr IX/86/19

Rady Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 28 maja 2019 r.
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F. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1.  Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji: 

zamieszkuje ___ osób 

_____________________________________________________________________________________________ 

Zmniejszenie opłaty: 
Wyliczenie przysługującego miesięcznego zmniejszenia opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXI/162/16 Rady Gminy 

Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa 

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. 

……………………...  x  .……………... x ……..............……....……….....…..................   =  …..…………………. zł 
    (liczba mieszkańców)       (stawka opłaty)        (wysokość zwolnienia wyrażona w procentach)             (kwota zwolnienia)    
____________________________________________________________________________________________

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 ….……………….... x ……………..…  -  ….………………… = ………………………… zł  
  (liczba mieszkańców)       (stawka opłaty)          (kwota zwolnienia)           (kwota miesięcznej opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi słownie:  
……………………………………………………………………………………………………...……… ..zł 

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady  komunalne. 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji odpady komunalne 

nie segregowane (zmieszane) gromadzone są w następujących pojemnikach: 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

1 ……………….......................................... x ………………………. = ………….….……………………………… zł 
          (miesięczna liczba pojemników 60 l)                   (stawka opłaty)                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

2 …………………….…............................. x ………………………. = ……………………………..………..……. zł  
     (miesięczna liczba pojemników 110l, 120 l)             (stawka opłaty)                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

3 ………….………..................................... x ………………………. = ………………………..……………..……. zł 
         (miesięczna liczba pojemników 240 l)                   (stawka opłaty)                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

4 …………………….…............................. x …………………..…... = ………………………………………….…. zł 
         (miesięczna liczba pojemników 360 l)                   (stawka opłaty)                  (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

5 ……………….......................................... x ………………………. = ………………………….…………………. zł 
         (miesięczna liczba pojemników 600 l)                    (stawka opłaty)                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

6 ……………………….............................. x ………………………. = ………………….…………………………. zł 
        (miesięczna liczba pojemników 1100 l)                   (stawka opłaty)                 (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty) 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie …………………………............… zł                      
                                                                                                                                        (należy wpisać sumę z poz. 1-6) 

(słownie ……………………………………………………………………………………………..………………………………) 
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3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości stanowi nieruchomość, o której mowa 

w pkt 1.a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2. 

Oświadczam, że wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z lit. G pkt 1 i 2 

wynosi:.....................……………………………..................................……….. zł 

(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2) 
(słownie …………………………………………………………………………………………….) 

H. ODPADY KOMUNALNE GROMADZONE SĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

□ segregowany                                       □  niesegregowany 

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

 

 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia z tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski deklarację 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub w określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 

nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. 

Objaśnienia: 

1. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi drukowanymi literami. 

2. Pola oznaczone * nie są wymagane do wypełnienia. Są dobrowolne. Wypełnienie tych pól oznacza zgodę na 

przetwarzanie numeru telefonu lub e-maila w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

tj. sprawniejszego kontaktu urzędu z mieszkańcem w wyżej wymienionym celu. Zgodę tą można odwołać w każdym 

momencie. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(zwanego dalej RODO), informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Aleksandrów Kujawski z siedzibą przy 

ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. +48 (54) 282 2059. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych pod adresem e-mail: alicja.letkiewicz-sulinska@gmina-aleksandrowkujawski.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego 

na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów 

Kujawski, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i  e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom 

przetwarzającym: 

- przedsiębiorcy, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Aleksandrów Kujawski. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze 

względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 6m ust. 1a i 1b 

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

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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