
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/140/2019 

Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 grudnia 2019 r. 

  

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY  

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  - 

 dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

Podstawa prawna Art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) 

Składający Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, tj. także współwłaściciel, użytkownik 

wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością 

położoną na terenie Gminy Kadzidło.  

Termin składania Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 

od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym może nastąpić nie wcześniej niż 

po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 

zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 

Wójt Gminy Kadzidło 

ul. Targowa 4 

07-420 Kadzidło 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Obowiązek wynika z art. 6m  ustawy (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)  

  Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ____ - _____ - ___________) 

  Nowa deklaracja    (data zaistnienia zmiany  ____ - _____ - ___________)    

  Korekta deklaracji    (data korekty  ____ - _____ - ___________)    

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

3. Zaznaczyć właściwy kwadrat  

 

  Właściciel                                                    Użytkownik wieczysty 

  Współwłaściciel                                          Jednostka organizacyjna 

  Osoba posiadająca nieruchomość            Inny podmiot władający nieruchomością       

      w zarządzie lub użytkowaniu                      ………..………….( jaki?) 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna (reprezentująca samodzielne gospodarstwo domowe) 

4.  Nazwisko 

 

5.  Pierwsze imię 6. Drugie imię 

 

 



7.  Imię ojca 

 

8.  Imię matki 

 

9. PESEL 10. Numer telefonu 11. Adres e-mail 

 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI 

12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 

 

 

16. Ulica 

 

17. Numer domu 18. Numer lokalu 19. Miejscowość 

 

 

20. Kod pocztowy 

 

21. Poczta 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

22. Kraj 

 

23. Województwo 24. Powiat 25. Gmina 

 

 

26. Ulica 

 

27. Numer domu 28. Numer lokalu 29. Miejscowość 

 

 

30. Kod pocztowy 

 

31. Poczta 

 

 

F. OŚWIADCZENIE 

 

32. POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM 

BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 

(we właściwym polu należy postawić znak „X”) 

  Tak    Nie     

   

G. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

G.1. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

33.  

 

Gospodarstwo domowe 

 

34. Stawka opłaty od 

gospodarstwa domowego 

 

 

…………  zł 
35.  

Wysokość miesięcznej opłaty 

(poz. 33 x poz. 34) – poz. 37 

 

 

……………….  zł 

36.  

 

Zwolnienie w przypadku 

zaznaczenia w poz. 32 „Tak” 

37.  

Zwolnienie z części opłaty 

 

 

…………  zł/miesiąc 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. 

 

 



I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 …………………………….... …………………………………. 

 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

¹  przez gospodarstwo domowe - rozumie się wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione 

zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się  wspólnie. 

 

KLAUZULA 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pani/Pana. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy w Kadzidle ul. Targowa 4, 

07-420 Kadzidło tel. (29) 761 80 16, sekretariat email :gmina@kadzidlo.pl 

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kadzidle jest Pan Robert Iwanowski, kontakt 

email: iwa@post.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem gospodarki 

odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło 

zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym na podstawie prawa, 

operatorowi pocztowemu i kurierowi w celu doręczenia korespondencji papierowej, oraz 

podmiotom przetwarzającym: 

a/ każdorazowemu podmiotowi gospodarczemu odbierającemu odpady komunalne z 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kadzidło. 

b/ podmiotowi – Mobitex Telecom Sp.j., ul. Modlińska 49, 05-110 Jabłonna, któremu 

powierzono dane osobowe w związku z techniczną kompleksową obsługą informatyczną 

systemu odpadów komunalnych w Gminie Kadzidło. 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do 

danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu 

zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Edyty 

Bielak - Jomaa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przez 

ustawą z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawę o 

ochronie danych osobowych, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne. 

10) Pani dane nie będą wyłącznie automatycznie przetwarzane w tym profilowane. 

 

mailto:gmina@kadzidlo.pl
mailto:iwa@post.pl

