
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

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 ze zm.). 

SKŁADAJĄCY: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 
Gminy Chodzież, przez których rozumie się  także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

TERMIN SKŁADANIA: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub w terminie do 10  dnia miesiąca  następującego po miesiącu,  
w którym nastąpiła zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości 
opłaty. 

ORGAN: Wójt Gminy Chodzież 

MIEJSCE SKŁADANIA: Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka nr 28, 64-800 Chodzież 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe) 

           □  PIERWSZA DEKLARACJA                 

    □  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI                       

      

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe) 

           □ WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

           □  WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

           □ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

           □  JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA  NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE  

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
            IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA PODMIOTU 
 
 
 

            PESEL (osoby fizycznej) NIP/REGON (osoby prawne) 
 
 
 

           NR TELEFONU 
 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY PODMIOTU  
 

MNowak
Tekst maszynowy

MNowak
Tekst maszynowy

MNowak
Tekst maszynowy
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/130/2020Rady Gminy Chodzieżz dnia 31 stycznia 2020 r.

MNowak
Tekst maszynowy

MNowak
Tekst maszynowy

MNowak
Tekst maszynowy

MNowak
Tekst maszynowy

MNowak
Tekst maszynowy



 KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 
 
 

ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić gdy adres  
nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

 
NUMER DZIAŁKI 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
 
 
 

E.  OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI (dotyczy  
      właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)* 

 
Oświadczam, że na terenie mojej nieruchomości zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zagospodarowuję  
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
 przydomowym (zaznaczyć właściwe) 
  
 

                    □ TAK                                               

       □ NIE 

 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość  

               ………………………. 

2. Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca za odpady  
zbierane i odbierane w sposób selektywny 

 
 
                ………………………..  zł 

3. Wysokość miesięcznej opłaty ( iloczyn wartości pola 1 i 2)  

               
                 ………………………..  zł 

4. Kwota przysługującego zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości  
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi  
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym* 

                              
 
 
                ………………………..  zł 

5. Wysokość miesięcznego zwolnienia* 
 (iloczyn wartości pól 1 i 4) 

                       
                ………………………..  zł 

6. Miesięczna kwota opłaty* 
(iloczyn wartości pół 1 i 2, pomniejszony o wartość pola 5) 

                      
                 ………………………..  zł 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
 
 
 

                   ………………………………………………………….. 
                                   Miejscowość i data 

 
 
 

              ……………….……..……………………………… 
                                czytelny podpis 



H. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         POUCZENIE 
 
W przypadku nie wpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej  
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) 

 

OBJAŚNIENIA 
 
* obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku 

 

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

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chodzież, reprezentowany przez Wójta Gminy Chodzież,  
z siedzibą ul. Notecka nr 28, 64-800 Chodzież, e-mail: sekretariat@gminachodziez.pl, tel. 67 28 21 608. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: sekretariat@gminachodziez.pl lub pisemnie na 
adres Administratora.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru i zagospodarowania 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 i art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa do: 

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 

b) sprostowania swoich danych osobowych; 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, 
o którym mowa w punkcie 3. 

10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
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