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POLA JASNE NWYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUZYMI DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY Kęsowo 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, ze 
zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kęsowo 

 Miejsce składania: Urząd Gminy Kęsowo, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo 
 

A. ORGAN WŁAŚCICWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Wójt Gminy Kęsowo 
ul. Główna 11 

89-506 Kęsowo 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji-zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

❑PIERWSZA DEKLARACJA 
❑ZMIANA DANYCH 

OKRES, OD KTÓREGO DEKLARACJA OBOWIĄZUJE ( …….. - …….. - ………….. ) 
(dzień – miesiąc – rok) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

❑właściciel 
❑współwłaściciel 
❑użytkownik wieczysty 
❑zarządca nieruchomości 
❑inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)……………………………………………………………………………. 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” 

❑osoba prawna 
❑osoba fizyczna 
❑jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

D.1. IMIĘ(imiona) I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA: 
 

 

PESEL1) REGON2) 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 

 Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 



Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: Telefon:  

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

D.4. WSPÓŁWŁAŚCICIEL – IMIĘ(imiona) I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA: 

 

PESEL 1) REGON 2) 

D.5. ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: Telefon:  

D.6 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania) 

 Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość: 
 

Ulica: 

Nr domu: 
 

Nr lokalu: 
 

Kod pocztowy: 
 

Poczta: 
 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
Oświadczenie- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”(dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) 
❑posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
❑nie posiadam przydomowego kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ………………………. osób 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

 



G.1. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
LICZBA OSÓB zamieszkujących nieruchomość 

 
                …………………... osób 

A. 

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób selektywny za 1 (jedną) osobę 

…………..zł/miesiąc 
B. 

Wysokość ulgi z tytułu posiadania i kompostowania bioodpadów w 
przydomowym kompostowniku za 1 (jedną) osobę 

…….…….zł/miesiąc 
C. 

WYPEŁNIĆ JEDNĄ Z DWÓCH OPCJI 
1) OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy 

właścicieli nieruchomości nie posiadających kompostownika) 
  

 ………………………….. × ………. zł =…………………………………….. zł 
 (liczba mieszkańców poz. A.) (stawka opłaty poz. B.) (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty - poz. A. × poz. B.)  

 

2) OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY w przypadku posiadanego kompostownika (dotyczy 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi): 

 

  (………………………×    ………… zł       ) - (……………………… x   ………… zł       ) =…………………………  zł      
(liczba mieszkańców poz. A.) (stawka opłaty poz. B.) (liczba mieszkańców poz. A.) (wysokość ulgi z tyt. kompostownika poz.C)  
 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 
……………………………  zł 
 

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS/PODPISY SKŁADAJĄCEGO/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ/OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ3) 

Oświadczam, że podane dane są zgodnie ze stanem faktycznym. 
 
 
 
…………………………………………………. 1.…………………………………………………………………………………………… 
/miejscowość i data wypełnienia deklaracji/czytelny podpis (i/lub pieczęć)  
                                                                                                                      osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 
 
 
 
2……………………………………………………………………………………………                                                                                                    
czytelny podpis (i/lub pieczęć)  
                                                                                                                      osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej 

J.ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Data: 
 
…………………………………………………….. 

Podpis przyjmującego deklarację: 
 
…………………………………………………………………………….. 

 

1)  Pole „PESEL” wypełnia osoba fizyczna 
2)  Pole „REGON/NIP” Wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej za gospodarowanie 

odpadami  
3)  W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej 
 

K. 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.) 
2.Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny 

L. OBJAŚNIENIA 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kęsowo deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających 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.  
3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć korekty deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy 
od dnia tego zdarzenia.  
4.W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego 
opuszczenia mieszkańców na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyć 
nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w części G niniejszej 
deklaracji wartość „0”.  
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
6. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia 
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej 
stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do 
złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę o wysokości  podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
6. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela 
nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne 
przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza oraz właściciela 
nieruchomości. Burmistrz na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość tej opłaty za miesiąc lub miesiące 
stosując stawki podwyższone. 
7. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami. 
8. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia 
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie 
zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 

 
M. INFORMACJA 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) zwanym dalej 

RODO informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kęsowo z siedzibą w Kęsowie, przy ul. Głównej 11 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 52 3344091 wew. 14 lub inpektordanychosobowych@gmail.com 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kęsowo;  

• realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Wójt Gminy.  
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 



• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 

prawa. 
 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się oraz zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych (email, telefon): 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 

do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  

 
Ponadto oświadczam, że w zakresie dobrowolnie wskazanych przeze mnie danych (które mogą być przetwarzane w celach identyfikacji mojej osoby i w 

celach kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail) wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 

 
                                                                                                                           ……………………................................... 
                                                                                                              (podpis) 

 


