
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z póź. zm.). 
Składający:  właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Kowiesy; Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy. 
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

WÓJT GMINY KOWIESY 
KOWIESY 85 
96-111 KOWIESY 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 PIERWSZA DEKLARACJA 
1
- data: __ __-__ __-__ __ __ __ (dd/mm/rrrr) 

 DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA 
2
 - data: __ __-__ __-__ __ __ __ (dd/mm/rrrr) 

KOREKTA DEKLARACJI 
3
 - data: __ __-__ __-__ __ __ __ (dd/mm/rrrr) 

C.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  WŁAŚCICIEL                  WSPÓŁWŁAŚCICIEL                   UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

  NAJEMCA                     DZIERŻAWCA                            OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU 

  INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

IMIĘ: 
 

NAZWISKO: 
 

NR PESEL: 
 

NR TELEFONU*: ADRES-EMAIL*: 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: 

KRAJ: 
 

WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 

D. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres w D.1. 

KRAJ: WOJEWÓDZTWO: POWIAT: 

GMINA: 
 

ULICA: NR DOMU: NR LOKALU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: POCZTA: 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 

ULICA: 
 

NR DOMU: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

NR EWID. DZIAŁKI 4: 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADAMIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi): 

Oświadczam, że: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

☐ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

☐  nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 



 

G. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY: 

 
G.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 
……………. 

G.2. Stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Gminy Kowiesy w sprawie  
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi oraz stawki tej opłaty) 

 

…………….  zł/osobę 

G.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (G.1.xG.2.) 

 

             ……………. zł/miesiąc 

G.4. Wysokość zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  

 
……………. % 

G.5. Wyliczenie kwoty zwolnienia (G.3.xG.4.)                …………….  zł 

G.6.Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 
uwzględnieniu zwolnienia  w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (różnica G.3-G.5.) 

 
…………….  zł/miesiąc 

 

G.7. OPŁATA KWARTALNA (G.3x3 lub G.6.x3) ……………..   zł/za kwartał 

H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNIKSOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI  
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE: 
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe  

 
……………………… zł/rok 

 
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/PEŁNOMOCNIKA

5
:  

MIEJSCOWOŚĆ I DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI: 

 
         ………………………………………………………………………….. 

(miejscowość/dzień/miesiąc/rok) 

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE: 
 

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

POUCZENIE 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o 

podstępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1438) 
2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co 

do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Kowiesy określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 

*  dane nieobowiązkowe (fakultatywne) 
 

OBJAŚNIENIA 
1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X”, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą 
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Pole „deklaracja zmieniająca” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy 
złożyć 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. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć  „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) 
w złożonej już deklaracji – zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 
poz. 900). 



 

4. Należy wypełnić w przypadku braku nadania numeru porządkowego nieruchomości. 
5. Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika osoby zobowiązanej, to do deklaracji należy dołączyć dokument 

potwierdzający pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczania opłaty skarbowej. 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 
informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Gminy Kowiesy, 
adres: Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy. 

2. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod@kowiesy.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w 
pkt 1.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 
w tym ewidencji deklaracji, określenia wysokości  i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, 
z późn. zm.) - podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt. 3 
oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 

6. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące i doradcze. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych 
w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa),gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.  
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 


