
UCHWAŁA  Nr XIX/176/21  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Gnojno, stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1, składa się Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. 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. 

§ 3.1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, w wersji papierowej 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. W formie papierowej deklarację należy złożyć osobiście w urzędzie lub przesłać za pośrednictwem 

operatora pocztowego na adres urzędu. 

3. Deklaracja może być przesłana w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, DOC, DOCX, ODT lub 

obrazu deklaracji dołączonego do wiadomości przesłanej: 

1) na adres e-mail: gmina@gnojno.eu; 

2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. 

4. Deklaracje przesyłane w formie elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem 

elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XV/103/16 Rady Gminy Gnojno z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr XIX/176/21 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

Deklarację (pola jasne) należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1439 ze zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy 

Gnojno, przez których 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 ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie 

obowiązku uiszczania opłaty lub mających wpływ na wysokość opłaty. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Gnojnie, Gnojno 145, 28-114 Gnojno 

Organ właściwy do   

złożenia deklaracji: WÓJT GMINY GNOJNO, Gnojno 145, 28-114 Gnojno 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Cel złożenia deklaracji: 

 □ pierwsza deklaracja  od dnia ………………………………... (data powstania obowiązku) 

 □ kolejna (nowa) deklaracja od dnia ………………………………... (data zaistnienia zmiany) 

 □ korekta deklaracji od dnia ……………………………….... (okres którego dotyczy korekta) 

 □ wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od dnia …………………………….…... (data wygaśnięcia obowiązku) 

Uzasadnienie zmiany/korekty:  ....................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Rodzaj podmiotu : 

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel □ najemca, dzierżawca, użytkownik 

□ użytkownik wieczysty □ zarządca nieruchomości □ posiadacz samoistny 

□ inne prawo do władania nieruchomością, wskazać jakie:  .......................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C.1. OSOBA FIZYCZNA 

Nazwisko Imię (imiona) PESEL 

Nr telefonu Adres e-mail 

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY: osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

Pełna nazwa 

 

 

NIP 

REGON 

Nr telefonu Adres e-mail 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina 
 

Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 06DC0392-89E8-40AA-ADE8-683FC53ACEE1. Podpisany Strona 2



C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy podać, gdy jest inny niż adres podany w części C3) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina 

 

Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY  

Miejscowość 

 

Nr domu Nr lokalu 27. Kod pocztowy 28. Poczta 

Nr ewidencyjny działki (w przypadku, gdy brak jest numeru porządkowego nieruchomości)  

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW 

(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

 □ są kompostowane w przydomowym kompostowniku □ nie są kompostowane 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D …………………………………………. 

Miesięczna stawka opłaty od osoby …………………………………………. 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi 

……… x ………… = …………………… zł 

(liczba osób x miesięczna stawka) = opłata 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

G. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PROWADZONA NA NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 □ TAK       □ NIE 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą posiadać dodatkową, odrębną umowę na wywóz odpadów komunalnych 

powstających w wyniku prowadzenia tej działalności z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

H. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

      ....................................................               .................................................................. 
         (miejscowość i data)                      (czytelny podpis) 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

Data otrzymania deklaracji, podpis pracownika: 

POUCZENIE: 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty należnej opłaty 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 2020 r., poz. 1427 

ze zm.).  
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OBJAŚNIENIA: 

1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał 

wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, której 

dotyczy deklaracja. Pierwszą deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. Pole „kolejna (nowa) deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację 

należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy podmiot zobowiązany dokonuje 

korekty błędnie wskazanej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Pole „wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty” zaznacza się w przypadku wygaśnięcia obowiązku 

ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości, wyprowadzka. 

5. Część E deklaracji dotyczy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Posiadanie kompostownika 

i kompostowanie odpadów upoważnia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

6. W części F należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących lub okresowo przebywających na 

nieruchomości a nie liczbę osób zameldowanych.  

7. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona jest odrębną uchwałą Rady Gminy 

Gnojno. W części F należy wskazać właściwą wysokość stawki opłaty miesięcznej (w zależności od wyboru 

dokonanego w części E deklaracji) 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informuję, że:  

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Gnojnie danych osobowych jest Wójt 

Gminy Gnojno, Gnojno 145, 28-114 Gnojno, tel. 41 353 20 38, adres e-mail: gmina@gnojno.eu. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować za pomocą 

poczty elektronicznej: lukasz.chodor.iodo@gmail.com. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz 

w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO 

oraz w celu objęcia wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami i wydania decyzji 

określającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm).  

4. Odbiorcami danych osobowych będą: firma świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, organy władzy publicznej oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy 

powierzenia przetwarzania danych. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i 

związków międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania. Nie podanie danych skutkować będzie wszczęciem postępowania w celu ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu. 
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UZASADNIENIE 

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1439 ze zm.). 
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