
 

 
Załącznik Nr 1  

                        do Uchwały Nr  XIII/98/2020 

                        Rady Gminy Gzy 

                      z dnia  12.05.2020 r. 

 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

PODSTAWA PRAWNA 
-     Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

      (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010); 

TERMIN SKŁADANIA 

-      14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

-      do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi   

MIEJSCE SKŁADANIA 
Urząd Gminy Gzy, Gzy 9, 06 – 126 Gzy 

 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

□    PIERWSZA DEKLARACJA – data powstania obowiązku opłaty ………………………………… 

□    KOREKTA DEKLARACJI– data powstania zmiany ………………………………… 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

    □  WŁAŚCICIEL 

    □  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

    □  UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

       □  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ  

               W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

     □  INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X) 

    □  Osoba fizyczna                                            

       □  Osoba prawna 

         □  Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej          

IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych)         PEŁNA NAZWA (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) 

 

PESEL ⃰  (dotyczy osób fizycznych) 

 

NIP  (dotyczy podmiotów  innych 

niż osoby fizyczne) 

 

REGON (dotyczy podmiotów innych 

niż osoby fizyczne) 

 

Telefon kontaktowy :  

 

Adres e-mail : ⃰ 

⃰ pole nieobowiązkowe 

 

 

 

  



 

D. ADRES DO KORESPONDENCJI 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
Miejscowość i numer domu:                                                                               
 

Kod pocztowy i poczta: 

 

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że: 

 

-      na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje  

 

       ………………… osób. (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących) 

 

-      posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne   

z nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

              □  TAK                                                       □ NIE                    

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI należy wypełnić w przypadku zaznaczenia TAK w części F 

 

-     Wysokość należnego zwolnienia ( zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gzy): 

 

                     ………….   -   .……………   zł  =   ……………………………........... zł 
             (opłata miesięczna za osobę)   (zwolnienie za osobę)                     (stawka miesięczna za osobę ) 

 

-      Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

                     ………….   x   .……………………   zł  =   ……………………………........... zł 
                              (liczba osób)          (stawka za jedną osobę)                       (iloczyn liczby osób i stawki opłaty) 

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………................ zł  

(słownie: ………………………………………..........………………....……………………...………...….) 

 
 

 

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI należy wypełnić w przypadku zaznaczenia NIE w części F 
 

-      Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

                     ………….   x   .……………………   zł  =   ……………………………........... zł 
                              (liczba osób)          (stawka za jedną osobę)                       (iloczyn liczby osób i stawki opłaty) 

 

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………................ zł  

(słownie: ………………………………………..........………………....……………………...………...….) 

 

 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

 

 

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

            (miejscowość i data)                                                                        (czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 



 

K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. 

UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. ) – dalej RODO, informuję, iż: 

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ). 

3. Informujemy, że Administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, 

reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu w 

godzinach 8.00-16.00, telefonicznie: 23 691 31 22 lub drogą e-mail: ug@gminagzy.pl . 

4. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą 

mailową na adres e-mail: iod@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360. 

5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. 

6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. Dane mogą być udostępniane osobom 

nieuczestniczącym w postępowaniu administracyjnym, które wykażą faktyczny interes/cel. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

POUCZENIE: 

1.   W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) przez właściciela nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

2.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gzy  

Nr 15 8232 0005 2600 0912 2000 0020, bez wezwania, w terminie do 15-tego każdego pierwszego miesiąca kwartału, 

za który następuje płatność, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, tj. za I kwartał do dnia 15 

stycznia, za II kwartał do dnia 15 kwietnia, za III kwartał do dnia 15 lipca, za IV kwartał do dnia 15 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na 

danej nieruchomości, 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. 

4. Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm. ), niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 

 

 

 


