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Załącznik do Uchwały Nr XVII/109/2020 

Rady Gminy Rogóźno 

z dnia 31 marca 2020 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  – 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 

2010 z późn. zm.) 

Składający deklarację 
Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Organ któremu należy 

złożyć deklarację 
Wójt Gminy Rogóźno 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m  ustawy) 

Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

             pierwsza deklaracja
1
                           nowa deklaracja

2
                                                   korekta deklaracji

3
                     

Okres, od którego deklaracja obowiązuje: …………………………………… (dzień-miesiąc-rok)  

Przyczyna złożenia nowej deklaracji: ………………………………………………………………………………… 

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

  
      Właściciel/współwłaściciel                          użytkownik wieczysty                                         zarządca nieruchomości wspólnej 

 
      Inny podmiot władający nieruchomością 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

C1. Osoba fizyczna 

Nazwisko 

 

Imię 

 

Data urodzenia 

Imię ojca Imię matki PESEL 

 

Nr telefonu  Adres e-mail  

    C2. Pozostałe podmioty 
Nazwisko i imię/Nazwiska i imiona wspólników/Nazwa pełna Nazwa skrócona 

Nr NIP Nr REGON 

Nr telefonu  Adres e-mail  

                                                           
1
 Zaznaczyć w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca/powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
2
 Zaznaczyć w przypadku wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości (np. zmiana ilości osób). 
3
Zaznaczyć w przypadku skorygowania uprzednio złożonej deklaracji, gdy deklaracja została błędnie sporządzona (np. błąd 

pisarski). 
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C3. Adres zamieszkania / siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C4. Adres do korespondencji  (wypełnić jeśli jest inny jak w części C3.)  

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica  Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C5. Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne    

Miejscowość Nr domu Nr lokalu Nr działki (wpisać w przypadku nie 

nadania nr domu) 

D. OŚWIADCZENIE O LICZBIE MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C5. niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

                                                                 …………     osób  (należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość) 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Rogóźno 
1.
                                                       zł/osobę 

Liczba osób zgodnie z oświadczeniem w części D  
2.
                   

Miesięczna kwota opłaty  
(kwotę z wiersza 1 należy pomnożyć przez ilość osób wykazaną w wierszu 2) 

3.
                                                       zł/miesiąc 

F. INFORMACJA NA TEMAT ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I ODPADÓW 

KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

1. Nieczystości ciekłe odprowadza się do: 

 
          sieci kanalizacyjnej 

 

         szamba o pojemności …………….m
3 

 
          przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności………………..m

3 

 

2. Nieruchomość wyposażona jest w kompostownik 
 

                  TAK  (pojemność kompostownika ok. …………m
3
)                                    NIE 

 

3. Nieruchomość zostanie wyposażona w  pojemnik do odpadów biodegradowalnych  
(zaznaczyć w sytuacji gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik) 

 

                  TAK                                                                                                                NIE 
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G. OŚWIADCZENIE  I  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

Składając deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zawartych w niniejszej 

deklaracji 

  

………………………… 
                  Data 

 

…………………………………………………………………… 
                                          Czytelny podpis 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty wykazanej w części E3. 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.). 

2. Od niewpłaconej w terminie opłaty naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę, począwszy od dnia następnego po 

upływie terminu płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy. 

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Rogóźno deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany 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. 

6. 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. 

7. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt Gminy Rogóźno określi w drodze decyzji wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów 

komunalnych Wójt Gminy Rogóźno w drodze decyzji naliczy podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

OBJAŚNIENIA 

 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca nieruchomości lub podmiot władający nieruchomością.  

W przypadku nieruchomości stanowiących własność Gminy Rogóźno deklarację składa najemca lokalu mieszkalnego. 

3. Opłatę wykazaną w części E1. niniejszej deklaracji należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Rogóźno w Banku 

Spółdzielczym w Łasinie Nr 67 9500 0008 0000 0097 2000 0790, gotówką lub przelewem  w terminie do 15 dnia każdego 

miesiąca, następującego po miesiącu, za który istniał obowiązek ponoszenia opłaty.  
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 KLAUZULA INFORAMCYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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), zwanego dalej ,,RODO” 

informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno, tel. 56/ 

4688494, adres e-mail: info@rogozno.ug.gov.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: 

iodo@rogozno.ug.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych 

przepisów prawa niezbędnych do realizacji w/w obowiązku. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

9) Pani/ Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

mailto:iodo@

