
Deklaracja 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

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

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i 

osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Golczewie  

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Golczewa 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ 1. pierwsza deklaracja ………………………………………………………………………………………………… 

(dzień – miesiąc – rok) 

□ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………….………………………………………… 

(dzień – miesiąc – rok) 

 

□ 3. korekta deklaracji zmiana ………………………………….………………………………………………………. 

(dzień – miesiąc – rok) 

Ustanie obowiązku ponoszenia opłaty 

(miesiąc rok) └────┴────┘└────┴────┴────┴────┘ 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ 

2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ 1. osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

3. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 

□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel2) □ 3. użytkownik wieczysty □ 4.inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)       

 □ 5. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa  

4. Imię i nazwisko* / Nazwa** 

 

5. Numer PESEL/Identyfikator NIP1) 

 

6. Identyfikator REGON ** 7. Data urodzenia* 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

8. Kraj 

 

9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 

 

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Miejscowość 

 

16. Kod pocztowy 17. E-mail 18. Telefon 

 

 



ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES 

ZAMIESZKANIA) 

19. Kraj 

 

20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 

 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

DANE IDENTYFIKACJYNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
2)

 

26. Imię i nazwisko* / Nazwa** współwłaściela2) 

 

27. Numer PESEL/Identyfikator NIP1) 

 

28. Identyfikator REGON ** 29. Data urodzenia* 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**(WPISAĆ JEŻELI ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES 

SIEDZIBY JEST INNY NIŻ WSKAZANY W POZ. 10-20) 

30. Kraj 31. Województwo 32. Powiat 

33. Gmina 34. Ulica 35. Nr domu 36. Nr lokalu 

37. Miejscowość 38. Kod pocztowy 39. E-mail 40. Telefon 

ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES 

ZAMIESZKANIA) 

41. Kraj 42. Województwo 43. Powiat 

44. Gmina 45. Ulica 46. Nr domu 47. Nr lokalu 

48. Miejscowość 49. Kod pocztowy 50. Poczta 51. Telefon 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

52. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    1. na której zamieszkują mieszkańcy 

    2. na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

    3. na której, w części zamieszkują mieszkańcy a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

    4. domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

53. Gmina 

 

54. Ulica/Miejscowość 55. Nr domu 56. Nr lokalu 

57. Kod pocztowy 

 

58. Poczta 

59. Obręb/arkusz/numer działki 

 



D. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM 

BIOODPADÓW  

60. Informuję, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 

nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne                                                             

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

 

61. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….…… (liczba mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

….………………….………. X ……………………… = ………………………….…………zł 

    (liczba mieszkańców)                     (stawka opłaty)    (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

62. Kwota przysługującego zwolnienia (z tytułu posiadania kompostownik przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów) 

 (wysokość opłaty z poz. 61 minus kwota zwolnienia z uchwały) wynosi ……………………………zł 

 

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

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

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

63. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone są w następujących 

pojemnikach: 

Rodzaj pojemników/worków Liczba pojemników/worków 

(szt.) 

Stawka opłaty za miesiąc (zł) Wysokość opłaty w zł  

(iloczyn kolumny 2 i 3) 1 2 3 4 

1. 60 l/worek/odp. zmieszane    

2. 120 l/pojemnik/odp. zmieszane    

3. 240 l/pojemnik/odp. zmieszane    

4. 1100 l/pojemnik/odp. zmieszane    

5. 60 l/worek/tworzywa sztuczne i 

metale 

   

6. 120 l/pojemnik/ tworzywa 

sztuczne i metale 

   

7. 240 l/pojemnik/tworzywa sztuczne 

i metale 

   

8. 1100 l/pojemnik/tworzywa 

sztuczne i metale 

   

9. 60 l/worek/papier    

10. 120 l/pojemnik/papier    

11. 240 l/pojemnik/papier    

12. 1100 l/pojemnik/papier    

13. 60 l/worek/szkło    



14. 120 l/pojemnik/szkło    

15. 240 l/pojemnik/szkło    

16. 1100 l/pojemnik/szkło    

17. 60 l/worek/bioodpady    

18. 120 l/pojemnik/bioodpady    

19. 240 l/pojemnik/bioodpady    

20. 1100 l/pojemnik/bioodpady    

Wysokość opłaty ogółem (suma kol. 4)  

 

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

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

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa w pkt 1 

(nieruchomość zamieszkała), a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2 (nieruchomość niezamieszkała) 

64. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w sposób określony w pkt 1 i 

2. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 

………………………………………………………………..………………….zł 

(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2) 

(słownie ……………………………………………………………………...……………………………………..……) 
4. Dotyczy nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub jest wykorzystywana jedynie przez część 

roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

65. Oświadczam, że na terenie gminy Golczewo posiadam domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, gdzie wytwarzane są odpady komunalne w okresie  

od …………………….. do ………………………….. .  

Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………..…………………………… zł 

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

F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI 

66. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela 

nieruchomości 

 

67. Podpis (pieczęć) 

68. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela 

nieruchomości 

 

69. Podpis (pieczęć) 

70. Data wypełnienia deklaracji  



G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Data i podpis pracownika 

 

Pouczenie: 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami  

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r,  poz. 1438 z późn. zm.) 

 

Objaśnienia: 

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności 

gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. 

2) w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku 

nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. 

3) Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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. 

5) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Golczewie. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), 

informuję iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Golczewa z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, tel. +48 (91) 

38 60 127; e-mail: urząd@golczewo.pl, bip.golczewo.pl.  

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod@golczewo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Golczewo, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane jednostką administracji publicznej uprawnionym do sprawowania kontroli i nadzoru nad 

prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Pana/Panią informacji, oraz podmiotom 

przetwarzającym:  

- przedsiębiorcy, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Golczewo,  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż 

przepisy RODO zostały naruszone.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 

22 RODO.  

10. Inne niezbędne informacje.  

 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach 

informacyjnych lub wyjaśniających. 


