
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub 

niebieskim 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA GNIEZNA 

 

Podstawa prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

 

Miejsce składania 

deklaracji: 

 

 
 

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji: 

 
 

Termin składania 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych 

na terenie Miasta Gniezna 
 

Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, Biuro Obsługi 

Interesanta, pocztą na wskazany niżej adres lub w formie 

elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej ePUAP. 
 

Prezydent Miasta Gniezna 

ul. Lecha 6 

62-200 Gniezno 
 

 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca; 

 do 10 dnia od dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym nastąpiła zmiana; 

 w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia 

tego zdarzenia. 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
        (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  pierwsza deklaracja  

 zmiana danych zawartych w deklaracji 
 

 

data powstania obowiązku złożenia/ 

zaistnienia zmian  

 

                      …….… - ……… -     ..……. 

                        dzień     miesiąc      rok 
 

B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 właściciel 

 użytkownik wieczysty 
 

 współwłaściciel 
 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 
 

podmiot faktycznie władający nieruchomością na innej podstawie prawnej 

………………………………… 
        (należy podać jaki) 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający deklarację 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  osoba fizyczna 

 

  osoba prawna  

 

 jednostka organizacyjna  

nieposiadająca osobowości 

prawnej 

 



Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

                                                                   nieposiadających osobowości prawnej) 

1. 

Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej) 

2. 

 

Adres zamieszkania / Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

3. 

 

4. 

 

5. 

 
Gmina Ulica Nr domu/Nr lokalu 

6. 

 

7. 

 

8. 

 
Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu/ adres e-mail 

9. 

 

10. 

 

11. 

 
Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania  

12. 

 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

 

MIASTO GNIEZNO 

 

 

Ulica 
nr domu/nr lokalu/ nr ewidencyjny 

nieruchomości w rejestrze gruntów (w 

przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego 

numeru porządkowego) 13. 

 14.  

              

Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 

części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

15. 

                
(należy podać liczbę mieszkańców) 

E. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest zabudowana 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiada kompostownik 

przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady 

komunalne. 

16. 

TAK  

17. 

NIE  

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

F1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

a b c 
 

18. Liczba mieszkańców  
 

19. Stawka opłaty 

określona w Uchwale 

Rady Miasta Gniezna 

 

20. Wysokość miesięcznej 

opłaty (iloczyn liczb 

podanych w kolumnie a i b) 
 

 

……………. 

 

………………. zł/miesiąc 

 

………………. zł/miesiąc 

 

F2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 

BIOODPADÓW (wypełniają właściciele, którzy w części E, w poz. 16 zaznaczyli TAK) 

21. Liczba mieszkańców 22. Stawka zwolnienia 

określona w Uchwale 

Rady Miasta Gniezna 

23. Wysokość zwolnienia  

z  tytułu kompostowania 

bioodpadów (iloczyn liczb 

podanych w kolumnie a i b) 

 

……………. 

 

………………. zł/miesiąc 

 

………………. zł/miesiąc 

 



F3. WYLICZENIE WYSOKOŚCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY 

DUŻEJ RODZINY 
 

24. Liczba mieszkańców rodziny 

wielodzietnej, o której mowa w ustawie 

z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodzinie (liczbę mieszkańców należy 

podać zgodnie z ilością osób 

wskazanych w załączniku nr 1                      

do deklaracji) 
 

 

 

25. Stawka zwolnienia 

określona w Uchwale 

Rady Miasta Gniezna 

 

26. Wysokość miesięcznej 

opłaty (iloczyn liczb 

podanych w kolumnie a i b) 

 

 

……………. 
 

 

 

………………. zł/miesiąc 

 

 

…………… zł/miesiąc 
 

F4. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ 

 

 

 

…………………….……….     -    …………………….……….     -     …………………….………. 
    (wysokość opłaty miesięcznej           (wysokość zwolnienia  z tyt.           (wysokość zwolnienia z tyt.               

         bez zwolnień poz. 20)               kompostowania bioodpadów      posiadania Karty Dużej Rodziny 

                      poz. 20)                                            poz. 23)                                               poz. 26)    

 
 

27. Łączna ilość osób zamieszkujących 

daną nieruchomość  

(musi być zgodna z  poz. 15) 

 

……………. 
 

 

 

 

 

28. SUMA:  

 

 

 

……………………….zł/miesiąc 
 

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Informacja o mieszkańcach posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w pozycji 24 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) – załącznik nr 1 do Deklaracji: 

  TAK                               NIE 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

29. MIEJSCOWOŚĆ 30. DATA 31. CZYTELNY PODPIS 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

J. POUCZENIE  

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 

3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 

1438 ze zm.). 

 

K. OBJAŚNIENIA: 

1. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości właściciel nieruchomości powinien złożyć 

odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. 

2. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza 

miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub do10 dnia od 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.   W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w 

deklaracji, Prezydent Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych 

powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry w terminie do dnia 15 

każdego miesiąca na wskazane indywidualne konto bankowe - zgodnie z Uchwałą Nr 

XVIII/182/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Niniejszą 

deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, ul. Lecha 6, Biuro Obsługi 

Interesanta, bądź przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej adres bądź w formie elektronicznej 

za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

6.  W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo uzyskania zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić  Prezydenta Miasta Gniezna o tym fakcie, składając deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7.  Odpady komunalne należy gromadzić zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta Gniezna, opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

 

L. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 

2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Miasto Gniezno, tel. dane adresowe: ul. Lecha 

6, 62-200 GNIEZNO, tel. 61 426 04 00. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.   

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  

odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

A. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

B. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

C. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

D. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  

do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 

Informacja o mieszkańcach posiadających Kartę Dużej Rodziny 

 

A. Dane składającego deklarację 
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

 

 

 

 

B. Adres nieruchomości, na której powstają odpady 

ULICA 

 

 

NR BUDYNKU NR LOKALU 

C. Dane dotyczące mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny 

zamieszkujących daną nieruchomość, którzy korzystają z częściowego zwolnienia z 

opłaty1 

 

Lp. Numer Karty Dużej Rodziny 

 

Termin ważności Karty Dużej Rodziny 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 

12.  

 

 

13.  

 

 

14.  

 

 

D. Podpis składającego deklarację 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

CZYTELNY PODPIS 

 

1
W przypadku większej liczby mieszkańców uprawnionych do korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi należy wypełnić dla tej samej nieruchomości dodatkowy załącznik.  

 


