
Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/171/2021 
Rady Gminy Chąśno 
z dnia 28 maja 2021 

 
 

DEKLARACJA 

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

Składający:                Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Termin składania:    W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych w terminie do  

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 Miejsce składania:   Urząd Gminy Chąśno, Chąśno 55, 99-413 Chąśno 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Chąśno 

 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”): 

                                       

 

1. Złożenie deklaracji  (data zaistnienia zmian _____-_____-_______ ) 
 

2. Korekta deklaracji   (data zaistnienia zmian _____-_____-_______ ) 

 

 

B. DANE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 

2. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”): 

 

osoba fizyczna                             osoba prawna                     jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej             
 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”): 

 

           Właściciel nieruchomości                      Współwłaściciel                                  Najemca, dzierżawca                        

 

           Zarządca nieruchomości                        Inny                                                   Użytkownik wieczysty     

 
4. Imię i Nazwisko* / Nazwa pełna** 

 

 

 

 

  

5. Numer PESEL* / Identyfikator NIP** 

 

                      
 

 6.Identyfikator 

REGON** 

 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
7. Kraj 

 

 

 

 

8.Województwo 9. Powiat 10. Gmina 

11. Miejscowość 

 

 

 

 

12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Kod pocztowy 

 

 

 

 

16. Poczta 17. E-mail (fakultatywnie) 18. Telefon(fakultatywnie) 

B.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ, JEŻELI ADRES TEN JEST INNY NIŻ WSKAZANY W POZ. 7-18) 
19. Kraj 

 

 

 

20.Województwo 21. Powiat 22. Gmina 

23. Miejscowość 

 

 

 

24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

27. Kod pocztowy 

 

 

 

28. Poczta 29. E-mail (fakultatywnie) 30. Telefon (fakultatywnie) 

 

 



B.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
31. Gmina 

 

 

32. Miejscowość 33. Nr domu 34. Nr lokalu 

 

35. Kod pocztowy 

 

 

36. Poczta 

 

C. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 
37. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne   

 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady      

 komunalne   

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Chąśno w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty  

38.                                   zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części B 39. 

 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć  przez liczbę osób 

wskazaną w poz. 39) 

40. 

zł/miesiąc 

Opłata za kwartał (suma 3 miesięcy) 

 

41.                                   zł/kwartał 

E. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku 

zaznaczenia w części C poz. 37 pkt. 1) 
Procent przysługującego zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Chąśno w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty 

42.                                             % 

Kwota miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez wysokość 

procentowego zwolnienia wskazaną w poz. 42) 

 

43. 

                           zł 
 

(należy podać kwotę z dokładnością do 

pełnych złotych) 

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę 

opłaty wskazaną w poz. 40 należy pomniejszyć o wyliczoną kwotę zwolnienia wskazaną 

w poz. 43) 

 

44.                                             zł/miesiąc 

Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu częściowego zwolnienia  (suma 3 miesięcy) 

 

45.                                   zł/kwartał 

F. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI 
46. Imię i nazwisko zobowiązanego(ych) do złożenia deklaracji 

 

 

47. Podpis (pieczęć) 

48. Data wypełnienia deklaracji ( dzień – miesiąc – rok ) 
 

 

G. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1427 z późn. zm.).   

 



Objaśnienia: 

*  dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 

 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chąśno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości obowiązany jest 

złożyć do Wójta Gminy Chąśno nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

3) Numer konta bankowego, na które uiszczana będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uzyska 
po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy Chąśno złożonej deklaracji. Właściciel nieruchomości opłatę uiszczać będzie na indywidualny 

numer rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku bankowego zostanie nadany każdemu właścicielowi nieruchomości i 

przekazany w informacji potwierdzającej złożenie deklaracji. 
4) Kwadrat „złożenie deklaracji” należy zaznaczyć, gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy oraz w związku ze zmianą danych 

wskazanych w już złożonej deklaracji stanowiącej podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana 

liczby osób zamieszkujących nieruchomość. 
5) Kwadrat „korekta deklaracji” należy zaznaczyć w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikającej np. z 

błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać okres, którego dotyczy zmiana. 

6) Część B - należy określić podmiot składający deklarację. Deklaracje zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, 
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością. 

7) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali 
właściciele nieruchomości. 

8) Część C - podmiot składający deklarację wskazuje czy posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w pozycji 37 - należy zaznaczyć kwadrat 1 - gdy podmiot składający deklarację posiada kompostownik i kompostuje w nim 
bioodpady stanowiące odpady komunalne, kwadrat 2 - gdy podmiot składający deklarację nie posiada kompostownika i nie kompostuje 

w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, w przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części E deklaracji. 
9) Część D - należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozycja 38 - należy wpisać stawkę opłaty 

określoną w uchwale Rady Gminy Chąśno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pozycja 40 – miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 
iloczyn wartości wpisanych w poz. 38 i poz. 39. Pozycja 41 – opłata za kwartał, należy wpisać sumę trzech miesięcy. 

10) Część E - wypełniają podmioty, które w części C zaznaczyły kwadrat 1. Pozycja 42 - należy wpisać procent przysługującego zwolnienia 

określony w uchwale Rady Gminy Chąśno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Pozycja 43 – kwotę z poz. 40 należy pomnożyć przez wysokość procentowego zwolnienia 

wskazaną w poz. 42. Pozycja 44 - wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia  - miesięczną kwotę opłaty 

wskazaną w poz. 40 należy pomniejszyć o wyliczoną kwotę zwolnienia wskazaną w poz. 43. Pozycja 45 - wysokość opłaty kwartalnej 
po odliczeniu częściowego zwolnienia- należy wpisać sumę trzech miesięcy. 

11) Część F – pozycja 47 - podpis osoby składającej deklarację. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. (dalej jako: RODO) Urząd Gminy 

Chąśno informuje, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Chąśno, który mieści się pod adresem 

Chąśno 55, 99-413 jest Wójt Gminy.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: za pomocą e-maila: sekretarz@gminachasno.pl, za pomocą telefonu: (046) 838-14-23 

lub drogą pocztową – adres wskazany w pkt 1. 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: ido@gminachasno.pl  lub 

drogą pocztową – adres wskazany w pkt 1. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w ustawie z dnia 13 września 2013 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obligatoryjne. 

Administrator przetwarza te dane w ramach realizowania zadań nałożonych przepisami prawa na Gminę, w celu realizacji usługi 

polegającej na odbiorze odpadów, określeniu wymiaru opłaty, ewentualnych ulg, zwolnień, wyegzekwowania tej  opłaty itp.  

5. Jeśli przekażecie Państwo inne dane niż wskazane w powołanej ustawie, robicie to dobrowolnie. Te dane będą przetwarzane w 

oparciu o Państwa zgodę, którą zawsze możecie cofnąć. Co będzie oznaczało zaprzestanie ich przetwarzania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych  

b) prawo do sprostowania danych 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania  

d) prawo do usunięcia danych (bycie zapomnianym)  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

g) prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu. 

Zważywszy, iż Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, uprawnienia opisane powyżej mogą doznać 

ograniczeń wynikających z unormowań prawnych regulujących określone kwestie w sposób odmienny.  

7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

wywiązania się przez Administratora z obowiązków, które na nim spoczywają. Takim odbiorcą będą m.in. podmioty, które będą 

dostarczały korespondencję, firma, która będzie odbierała odpady od właścicieli nieruchomości.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności terminy te wynikają z 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Obecnie okres przechowywania wynosi 5 lat.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą wobec 

Pani/Pana podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka). 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych. 

mailto:sekretarz@gminachasno.pl

