
Załącznik 

do uchwały Nr XVIII/155/2020 

Rady Gminy Koniusza 

z dnia 7 kwietnia 2020 roku 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 
(t.j. Dz.U.2019. poz. 2010 z późn. zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Koniusza 
Miejsce składania: Urząd Gminy Koniusza 

A. ORGAN WŁASCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
____________________________________________________________ 

 Wójt Gminy Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

____________________________________________________________ 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    NOWA DEKLARACJA - PIERWSZA DEKLARACJA 
    data zamieszkania: …………………………. 

    NOWA DEKLARACJA – ZMIANA DANYCH 
    data zmiany: …………………………. 

    KOREKTA DEKLARACJI 
    data zmiany: …………………………. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
___________________________________________________________      

Użytkownik wieczysty/
Zarządca nieruchomości  

Inny podmiot władający 
nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Osoba fizyczna   Osoba prawna   Jednostka organizacyjna nie            
posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko Imię 

Właściciel/
Współwłaściciel



Adres zamieszkania/adres siedziby 
Miejscowość Ulica Nr domu/Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

PESEL Nr telefonu 

DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady komunalne 
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania osoby składającej deklarację) 

Miejscowość Nr domu Nr lokalu 

Oświadczam, że BIO odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: 

Kompostownik  Brak kompostownika 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady 
Gminy w sprawie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym ……………………….. zł/osoba 
Stawka opłaty określona w uchwale Rady 
Gminy Koniusza za osobę uwzględniającą BIO 
kompostownik ……………………….. zł/osoba 
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D 

……………………………………………. 
Miesięczna kwota opłaty 

……………………….. zł/miesiąc 
Słownie: 

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

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

USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji od 

………………………………. nikt nie zamieszkuje. 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

DATA Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; 
pieczątka osoby upoważnionej) 



ADNOTACJE ORGANU 

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(t.j.Dz.U.2018.1314).  

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o 
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55
jest Wójt Gminy Koniusza.

2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd Gminy Koniusza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych – Pana Pawła Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
pchochol@pcconsulting.com.pl lub pisemnie na adres Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 z
dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.

3) Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Koniusza – przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej
zgody.

Pełny tekst KLAUZULI INFORMACYJNEO dotyczącej ochrony danych osobowych dostępny jest w 
Urzędzie Gminy Koniusza lub na stronie www.koniusza.pl w zakładce RODO 
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