
Załącznik 

do Uchwały Nr XIX / 141 /2020 

Rady Gminy Grodziec 

z dnia 10 czerwca 2020 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

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 2019 roku , poz. 2010 ze zm.) 

 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grodziec  

Miejsce składania: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec  

Organ właściwy do 

złożenia deklaracji: 
Wójt Gminy Grodziec 

 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   ❑                                                                                  ❑                                                                           ❑ 
PIERWSZA DEKLARACJA                                    ZMIANA DANYCH                                                     KOREKTA 
                                                                             
........................................................                  ………………………………………              ……………………………………. 
data zamieszkania na nieruchomości                                       data zaistnienia zmiany                                        data zaistnienia zmiany 

 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  
❑ 

WŁAŚCICIEL 
NIERUCHOMOŚCI 

 

❑ 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

 

❑ 
UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 
 

 

❑ 
ZARZĄDCA/ 

UŻYTKOWNIK 
 

 

❑ 
INNY PODMIOT 

WŁADAJĄCY 

NIERUCHOMOŚCIĄ 
 

 

C. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ  
 

IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

 

 

PESEL  NIP  

NR TEL. ADRES E-MAIL: 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż adres nieruchomości):  

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

POWIAT 
 

 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU NR LOKALU 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

 

 

 



F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 

   Na terenie nieruchomości wskazanej w części D (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

1. ❑ posiadam kompostownik przydomowy, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

2. ❑ nie posiadam kompostownika przydomowego 

 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D 
 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na mieszkańca 

określona w Uchwale Rady Gminy Grodziec w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie 

Gminy Grodziec 

zł/osoba 

 Miesięczna kwota opłaty  
(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość  i stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami ) 
zł/miesiąc 

Stawka przysługującego zwolnienia  
( należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części F pkt 1) 

 

zł/osoba 

Wysokość miesięcznego zwolnienia 
(iloczyn stawki przysługującego zwolnienia i liczby osób zamieszkujących nieruchomość) zł/miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty po zastosowaniu zwolnienia 
(od  miesięcznej kwoty opłaty odjąć wysokość miesięcznego zwolnienia) zł/miesiąc 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

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

 

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

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia                            

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2019r., poz. 1438 ze zm.). 

Objaśnienia: 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Grodziec 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 do  10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  którym nastąpiła 

zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 
 



Klauzula informacyjna: 
Na podstawie art. 13 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) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s.1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Grodziec reprezentowana przez Wójta Gminy Grodziec, ul. Główna 

17, 62-580 Grodziec (adres: ul. Główna 17, 62-580 Grodziec). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem             

e-mail: iod@comp-net.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

z zakresu administracji samorządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 
4.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa, oraz które             

na podstawie zawartych umów powierzenia, przetwarzają dane osobowe  w imieniu Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

− dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także                  

– w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 
− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie odbywa się 

z naruszeniem przepisów prawa.  
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddawane 

profilowaniu. 
 

 

 

 

 

mailto:iod@comp-net.pl

