
 
 

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr LXXX/581/2022 

                                                                                                        Rady Gminy Kosakowo 

                                                                                                   z dnia 27 października 2022 roku  
                                                                                   

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

POLA NALEŻY WYPEŁNIĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO DRUKOWANYMI LITERAMI 

Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2022.1297 ze zm.)  
 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie  

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

Termin 

składania: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości, 

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. 

Sposób składania: - osobiście lub listownie: Urząd Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo, 

- w formie elektronicznej: deklarację należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Kosakowo 

udostępnionej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP; dokument musi być opatrzony ważnym 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP, 

będącym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość obywatela w systemie ePUAP. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY KOSAKOWO  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję - X) 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję - X)  

  □ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości wspólnej □ najemca □ inny 

1. Nazwisko/Nazwa pełna 2. Imię 3. PESEL/NIP/NR PASZPORTU 

4. Numer telefonu 5. Adres e-mail  

 Adres ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY (wypełnić poniżej) 

6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat 

9. Gmina 10. Ulica 11. Numer domu/numer lokalu 

12. Miejscowość 13. Kod Pocztowy 14. Poczta 

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję -X) 

□ pierwsza deklaracja * 

miesiąc zamieszkania ____-_______ (miesiąc/rok) 

 

* dla nowych mieszkańców gminy 

□ korekta deklaracji * 

miesiąc korekty ____-_______ (miesiąc/rok) 

 

przyczyna korekty ………………………………… 

 

……………………………………………………… 

□ nowa deklaracja * 

miesiąc zmiany ____-_____(miesiąc/rok) 

 

* zmiana danych mająca wpływ na 

wysokość opłaty (np. roczne zużycie wody) 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

15. Miejscowość 16. Ulica 17. Nr domu/lokalu 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić tylko w przypadku kiedy jest inny niż adres zamieszkania) 

18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat  

21. Gmina 22. Ulica 23. Numer domu/numer lokalu 

24. Miejscowość 25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 

 



F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW (zaznaczyć właściwą pozycję -X) 

 

Oświadczam, iż nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i jednocześnie: 

□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*  

 należy wypełnić poz. G (pkt. 33- 36) lub poz. H (pkt. 43- 46) 

 

□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 należy wypełnić poz. G (pkt. 29- 32) lub poz. H (pkt. 38-41) 

 

*zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującą uchwałą 

G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość 

(do celów statystycznych) 

27.                                                         

………………………… 

Roczne zużycie wody na nieruchomość (należy podać m3/rok zużytej wody za rok poprzedni 

pomniejszone o odczyty z podliczników do pomiaru zużycia wody na cele podlewania ogrodów, pojenia zwierząt itp.) 

28.                                           
            

……………………………………………….. 

Wyszczególnienie nieruchomość bez 

kompostownika 

Podstawa opłaty * Stawka opłaty 

 

 

Kwota opłaty 

(zł/miesiąc)  

[poz. 29 x poz. 30] 

Opłata kwartalna (zł)  

[poz. 31 x 3 miesiące] 

* roczne zużycie podzielone na 12 miesięcy  

(zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku) 
29. 

 

………………….... m3 

30. 

 

……………… zł 

31.  

 

……………………….zł 

32.  

 

………………………..zł 

Wyszczególnienie nieruchomość z 

kompostownikiem 

Podstawa opłaty * Stawka opłaty 

 

Kwota opłaty 

(zł/miesiąc) 

[poz. 33 x poz. 34] 

Opłata kwartalna (zł) 

[poz. 35 x 3 miesiące] 

* roczne zużycie podzielone na 12 miesięcy  

(zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku) 

33. 

 

………………….... m3 

34. 

 

…………..…. zł 

35.  

 

……………………….zł 

36.  

 

………………………..zł 

H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –  

W PRZYPADKU BRAKU DANYCH DOTYCZĄCYCH ILOŚCI ZUŻYTEJ WODY 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość 

37.                                                         

………………………… 

Podstawa opłaty 

 

[poz. 37 x 3 m3] 

Stawka opłaty 

 

Kwota opłaty 

(zł/miesiąc) 

[poz. 38 x poz. 39] 

Opłata kwartalna (zł) 

[poz. 40 x 3 miesiące] 

Wyszczególnienie nieruchomość bez 

kompostownika 
38. 

 

………………….... m3 

39. 

 

……………… zł 

40.  

 

……………………….zł 

41.  

 

………………………..zł 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość 

42.                                                         

………………………… 

Podstawa opłaty 

 

[poz. 42 x 3 m3] 

Stawka opłaty 

 

Kwota opłaty 

(zł/miesiąc) 

[poz. 43 x poz. 44] 

Opłata kwartalna (zł) 

[poz. 45 x 3 miesiące] 

Wyszczególnienie nieruchomość z 

kompostownikiem 

43. 

 

………………….... m3 

44. 

 

……………… zł 

45.  

 

……………………….zł 

46.  

 

………………………..zł 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO (z poz. B) 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczam, że znane mi jest pouczenie zawarte w deklaracji oraz treść klauzuli informacyjnej. 

 

 

                        …………………………………………                                                                        ………………………………………… 

                                        (miejscowość i data)                                                                                                         (czytelny podpis) 

J. ZAŁĄCZNIKI 

□ Oświadczenie 

□ Faktury potwierdzające zużycie wody 

□ Inne (należy wymienić)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

K. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia pracownik Urzędu Gminy Kosakowo) 

 Uwagi organu  

 

 

 

 Podpis i pieczątka służbowa weryfikującego i zatwierdzającego deklarację 

 



 

POUCZENIE: 

1. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 

2. Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.  

Uchwalone terminy płatności: 

- za I kwartał do dnia 15 stycznia bieżącego roku,  

- za II kwartał do dnia 15 kwietnia bieżącego roku, 

- za III kwartał do dnia 15 lipca bieżącego roku, 

- za IV kwartał do dnia 15 października bieżącego roku. 

3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać kwartalnie na indywidualny numer konta podatnika.  

4. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

5. W sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa. 

6. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości  

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

komunalnymi. 

7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku:  

- zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 6 miesięcy 

od dnia tego zdarzenia; 

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z informacją lub korektą faktur, uzyskaną z przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego.  

8. Sposób zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt Gminy w drodze decyzji, naliczy opłatę podwyższoną za odbiór odpadów 

zmieszanych. 

9. W przypadku zbycia nieruchomości należy zamknąć opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

10. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Urząd Gminy w Kosakowie informuje, że: 

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kosakowo z siedzibą w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, Obowiązki Administratora 

wykonuje Wójt Gminy. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. 

1. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl, 

2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, 

3. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

4. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną  

i jednolitym rzeczowym wykazem akt, 

5. osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

7. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia  

lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799056?cm=DOCUMENT
mailto:inspektor@cbi24.pl

