
DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 2010) 

 

Składający: 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miasta Gostynina i 

podmioty wskazane w części C deklaracji 

 

Miejsce składania: 

Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Burmistrz Miasta Gostynina   

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

pierwsza deklaracja 

zmiana danych zawartych w deklaracji 

                                                                                        

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

właściciel, użytkownik wieczysty, 

współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, 

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

inny podmiot władający nieruchomością 

                                                                                   

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

1.RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

osoba fizyczna 

osoba prawna 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 

2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO / IMIĘ I NAZWISKO 

 

………………………………………………………………………………. 

 

3. IDENTYFIKATOR 

 

REGON........................................................ 

PESEL.......................................................... 

(regon dotyczy osób prawnych, pesel dotyczy osób fizycznych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DANE KONTAKTOWE: 

 

Numer telefonu............................................................. 

 

5. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj ………………….…………………………. 

Województwo ……………………………….…. 

Powiat ……………………………………….…. 

Gmina ………………………………………….. 

Ulica ……………..................... Nr domu …… Nr lokalu …… 

Miejscowość …………………………………… 

Kod Pocztowy …………………………………. 

Poczta ………………………………………..… 

 

6. ADRES KORESPONDENCYJNY (wypełnić jeżeli jest inny niż siedziby/zamieszkania) 

Kraj ………………….…………………………. 

Województwo ……………………………….…. 

Powiat ……………………………………….…. 

Gmina ………………………………………….. 

Ulica ……………..................... Nr domu …… Nr lokalu …… 

Miejscowość …………………………………… 

Kod Pocztowy …………………………………. 

Poczta ………………………………………..… 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

Kraj ………………….…………………………. 

Województwo ……………………………….…. 

Powiat ……………………………………….…. 

Gmina ………………………………………….. 

Ulica ……………..................Nr domu …… Nr lokalu …… 

Miejscowość …………………………………… 

Kod Pocztowy …………………………………. 

Poczta ………………………………………..… 

 

2. OŚWIADCZENIE 

1) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

....................................................... 

                     (należy podać liczbę mieszkańców) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

............................... x ............... razem………........zł (słownie złotych ……...………….………..….) 
(liczba mieszkańców)    x    (miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca) 
 

2) Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

wskazanej w części E niniejszej deklaracji,  bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 

kompostowane w kompostowniku przydomowym: 

 
TAK 
 

NIE 

 

 

 



Wysokość należnego zwolnienia wynosi: 

 

............................... x ............... razem………........zł (słownie złotych ……...………….………..….) 
(liczba mieszkańców)    x   (kwota zwolnienia którego wysokość została wskazana w odrębnej uchwale) 
 

3) Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia (jeżeli w ppkt 2 zaznaczono TAK): 

 

...................... -  ............……... razem………........zł (słownie złotych ……...………….…………...) 
(kwota z ppkt 1)    -    (kwota z ppkt 2) 
 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ 

OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

……………………, …………………….. 

  (miejscowość i data)          

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

                                                                                                                 (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

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

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

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

 

POUCZENIE 

 

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

przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438). 

 

 

OBJAŚNIENIA 

 

1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do 

Burmistrza Miasta Gostynina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację do Burmistrza Miasta Gostynina 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. 

 

3. Zgodnie z art. 6m. ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach istnieje możliwość 

składania deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

 

4. Deklarację należy wypełnić ręcznie lub komputerowo, dużymi, drukowanymi literami, 

czarnym lub niebieskim kolorem. 

 

5. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała 

Rady Miejskiej w Gostyninie. 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) - dalej RODO informujemy iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. Rynek 26, 09 

– 500 Gostynin, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Gostynina 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.um@gostynin.pl lub 

pisemnie na adres: ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin. 

3.Dane osobowe przetwarzane są w ramach obowiązków zdefiniowanych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z art.6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010.). 

4.Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do chwili ustania celu ich przetwarzania przez okres 

wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych kategoria BE 5 tj. 5 lat. 

6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

7.  Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ewentualna odmowa ich podania będzie 

skutkować odmową realizacji wniosku. 

9. Podając dane osobowe w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa jest wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie tych danych osobowych do celów związanych z realizacja wniosku. Wyrażenie zgody 

jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać cofnięte. 

 

                                                                                         

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

                                                                                          (Podpis) 
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