
Załącznik do uchwały nr  XX/123/20 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia  27 stycznia 2020 r. 
 

 

 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH  

NA TERENIE GMINY GORZYCE 

 
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

  
 

 

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

 

          WÓJT GMINY GORZYCE, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 
 

 

2. Obowiązki powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□    pierwsza deklaracja 

□    korekta  deklaracji  data zaistnienia zmian  ………………………………….……… 

                                                                                        (dzień – miesiąc – rok) 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

C.1. RODZAJ PODMIOTU 

 

□właściciel, współwłaściciel          □użytkownik, najemca, posiadacz nieruchomości, dzierżawca          □inny 

 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 
3. Nazwisko i imię/ pełna nazwa 

 

4. Numer PESEL 1 

 
5. Numer NIP2 

 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

 
 

6. Kraj 

 

 

7. Województwo 8. Powiat 9. Gmina 

10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy  

 

 

15. Poczta 16. Telefon 17. E-mail 

D.   ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY   KOMUNALNE 

 
18. Miejscowość 

 

 

19. Ulica 20.  Nr domu 21.  Nr lokalu 

22.  Kod pocztowy 

 

 

23.   Poczta 24.  Numer działki 



E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z BIOODPADAMI 

STANOWIĄCYMI ODPADY KOMUNALNE 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości bioodpady stanowiące odpady komunalne są zagospodarowane 

w kompostowniku przydomowym:  
 

                                □ TAK                                        □ NIE 

 

F. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

 

……….………….                                                                                       
                                                                                  (liczba mieszkańców) 

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

Stawka opłaty za osobę 25       

                                       
                 zł/os. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

(wskazaną w części F) 

26 

Miesięczna Wysokość Opłaty  
(Iloczyn Poz. 25  I Poz. 26) 

27                
                        zł/mc 

Kwota przysługującego zwolnienia 
(liczbę osób wskazaną w poz. 26 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia za 

kompostowanie bioodpadów) 

28 

Wysokość opłaty miesięcznej po uwzględnieniu zwolnienia  
(od kwoty z poz. 27 należy odjąć kwotę z poz. 28) 

29 

Pouczenie 
 

1. 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.), zwana dalej ustawą. 

2. W przypadku  nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 
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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).  

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Gorzyce 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 komunalnymi 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.   W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za   
  gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas   

  zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania  - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  

5.   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 komunalnymi. 

6. W rozumieniu ustawy, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości to również współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością. 

7. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 

8.    Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania z dołu za miesiące styczeń – listopad w terminie do 10 

dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz z góry za miesiąc grudzień do 10 grudnia na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy 

Gorzyce, w tytule podając nazwisko i imię (lub nazwę) właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, na której powstają odpady 

komunalne oraz dodając słowa „opłata za odpady” (zgodnie z odrębną uchwałą Rady Gminy Gorzyce). 

9. Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt 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. 

10. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość zwolnienia w przypadku kompostowania 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w zabudowie jednorodzinnej reguluje odrębna 

uchwała.  



Objaśnienia 

 
1 wypełnia właściciel nieruchomości będący osobą fizyczną, 
2 wypełnia właściciel nieruchomości będący osobą prawną lub jednostka organizacyjną, 
 
 

G. OŚWIADCZENIE I  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

   

Oświadczam(y), że podane informacje są zgodne z prawdą: 

 

 

                

………………………………………………………… 

 miejscowość i data 

 

          

……………………………………………………… 

          czytelny(e) podpis(y) 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 
 

Obowiązek Informacyjny 

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce. Siedzibą Wójta Gminy jest Urząd Gminy ul. 

Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 15 8362 075; adresu  
e-mail: l.surdy@gminagorzyce.pl; 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres 

e-mail: iodo@gminagorzyce.pl 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:  

o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd 

Gminy w Gorzycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

o wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Gorzycach na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; 

o rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; 

o zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 

o prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e 

Rozporządzenia. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym 
odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  

o podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

o podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

o prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 

przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Gorzycach. Przy czym 

podanie danych jest:  

o obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

o dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

 

 

mailto:l.surdy@gminagorzyce.pl
mailto:iodo@gminagorzyce.pl

