
 

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. 

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 2020 r.                    

poz. 1439) 

 

Składający:                Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Piaski,                      

na których zamieszkują mieszkańcy  

 

Miejsce składania:     Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski 

 

Termin składania:  W terminie14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania                   

na danej nieruchomości odpadów komunalnych albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego                     

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji* 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

WÓJT GMINY PIASKI 

UL. 6 STYCZNIA 1 

63-820 PIASKI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 pierwsza deklaracja                        data zamieszkania/powstania odpadów:  ……............................. 

 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji                data zmiany: ……………………….. 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel 

 współwłaściciel 

 użytkownik wieczysty 

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością ……………………………… 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 

 osoba prawna 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

D2. PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
IMIĘ /Nazwa skrócona** 

 

 

NAZWISKO /Nazwa pełna** 

NIP** 

 

 

PESEL 

NR TELEFONU*** 

 

 

E-MAIL*** 

D3. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

ULICA NR DOMU NR MIESZKANIA 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

 

 

 

NR DZIAŁKI**** ………….. 



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić 

jeśli adres jest inny niż podany w pozycji D3 
KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

ULICA NR DOMU NR MIESZKANIA 

KOD POCZTOWY 

 

 

POCZTA 

 
NR DZIAŁKI**** ………… 

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 

 

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

 

…………….……………………….. osoba/osoby/osób 
                                                                 (podać liczbę osób zamieszkałych) 

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO                               

I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW  

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części E jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady 

stanowiące odpady komunalne                    

  

     

 

TAK        NIE      

H. OBLICZENIE WYSOKOSCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

H.1. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

1. Liczba mieszkańców 

 

 

 

…………………….. 

1. 2. Stawka opłaty określona                 

w uchwale Rady Gminy Piaski 

 

 

          ……………………… 

             3.Wysokość miesięcznej opłaty 
 (iloczyn liczb podanych w poz. 1 oraz poz. 2) 

 

 

              ………………………… 

 
H.2. WYLICZENIE WYSOKOSCI PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA 

BIOODPADÓW (wypełniają właściciele, którzy w części G zaznaczyli TAK) 

4. Liczba mieszkańców 

 

 

 

……………………………… 

5.Stawka zwolnienia określona                       

w uchwale Rady Gminy Piaski 

 

 

……………………………………. 

6.Wysokość miesięcznej opłaty 

(iloczyn liczb podanych w poz. 4 oraz poz. 5) 

 

 

………………………………… 

 

H.3. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                                  

PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ 

7. Wysokość opłaty 

miesięcznej bez zwolnień    

(poz. 3) 

 

 

…………………………….. 

8.Wysokość zwolnienia z tytułu                        

kompostowania bioodpadów              

(poz. 6) 

 

 

       ………………………………. 

9.Wysokość miesięcznej opłaty po 

uwzględnieniu zwolnień (różnica liczb z poz. 7           

i poz. 8) 

 

 

………………………………… 

 

Data wypełnienia 

deklaracji przez 

składającego 

 

  

Podpis 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 



Pouczenie: 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji 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 z późn. zm.). 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych  jest Wójt Gminy Piaski mający swoją siedzibę przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się za pomocą e-mail: 

k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  w celu naliczenia, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w związku z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ustalanym zgodnie z 

odrębnymi przepisami tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym załatwiono sprawę. 

5. Dane  będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania  na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, 

z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów 

informatycznych oraz podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentów. 

6. Przysługuje Państwu prawo  dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, prawo do usunięcia danych w sytuacji, 

gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, prawo 

do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą 

Państwo, że przetwarzanie realizowane przez Administratora narusza przepisy RODO. 

7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych uniemożliwi Administratorowi realizację celów 

określonych w punkcie 3. Wskazanie  nr telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne, ich podanie ułatwi kontakt ze strony 

pracowników Urzędu Gminy. 

 

Objaśnienia: 
 

* Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

do Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dnia od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  lub powstania 

na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Piaski 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. 

** Wypełnić w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 

*** Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Urzędu Gminy. 

 

**** Wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego. 

 

***** Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Piaski. 

 

 


