
 

Załącznik do nr 1 do uchwały Nr XII/138/2021  z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

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

1439r. z późn.zm) 

Składający: Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie  Miasta  i  Gminy Koszyce 
  Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy Koszyce, ul. E. Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KOSZYCE 

ul. E. Łokietkówny 14 

32-130 Koszyce 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

pierwsza deklaracja  □ zmiana deklaracji □ data powstania zmiany  

 

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE 

Imię/imiona Nazwisko 

  

Adres zamieszkania składającego deklaracje 

 

 Nr telefonu(opcjonalnie) Adres e-mail(opcjonalnie) 

Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja 

(gdy inny niż adres zamieszkania) 

 

Zakreślić właściwe: 

. 

 

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJE WG WŁASNOŚCI : 

- właściciel – użytkownik – posiadacz – władający – współwłaściciel – współużytkownik 

 

- współposiadacz - pełnomocnik (należy dołączyć pełnomocnictwo) - 

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJE WG FORMY PRAWNEJ: 

- osoba fizyczna - osoba prawna - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 



SEGREGACJA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 

                                                                                                        . 

Zaznaczając „tak”, przysługuje ulga z tytułu posiadania i korzystania z kompostownika 

UWAGA! Gmina Koszyce zastrzega sobie możliwość weryfikacji kompostowników.  

                                                                                                     .  

Posiadam Kartę Dużej Rodziny:  □ TAK                                 □ NIE 

Ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje na trzecie i kolejne dziecko posiadające KDR  

                                                                                               . 

            .     

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM 

Lp. 1. 2. 3. (należy pomnożyć 

kolumna 1*2) Ilość osób: Opłata miesięczna określona 

uchwałą Rady Miejskiej 

I Ilość osób: (dla opłaty podstawowej lub z 

ulgą z tyt. posiadania i korzystania z 

kompostownika) 

  

 

II Posiadających ulgę z tytułu KDR:   

 

  RAZEM: 

(należy dodać wiersz I+II z kolumny 3. 

 

 

 

Opłata miesięczna wynosi (słownie):……………………………………………………………zł. 

 

                                                                                   . 

 

 

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:        

   

    □  selektywny 

  

Oświadczam, że posiadam kompostownik, w którym kompostuję bioodpady:    

  □tak                                                      □nie 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość: 

(proszę wpisać liczę osób ogółem) 

                                 

 



Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z góry bez wezwania, raz na kwartał               

w terminach: 

 

                             15 marca (za styczeń, luty, marzec); 

                               15 maja (za kwiecień, maj, czerwiec); 

                                             15 września (za lipiec, sierpień, wrzesień); 

                                             15 listopada (za październik, listopad, grudzień); 

Na rachunek bankowy Gminy Koszyce nr 30 8517 0007 0050 0047 7059 0002 bądź do rąk inkasenta  

                                                                       . 

 

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

(miejscowość i data) (czytelny podpis)  

 

 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z 

art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 

Dz.U. z 2018r. poz. 1314 z późn.zm.) 
 

 

POUCZENIE: 

1.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

2.  Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

   3.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 jest obowiązany 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. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20106r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE publ.Dz.Urz.L Nr 119 s. informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Urząd Miasta i Gminy Koszyce reprezentowany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce, ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce.  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 

za pośrednictwem adresu e-mail: iod@koszyce.gmina.pl lub telefonicznie 41 35 14 048. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego i rozpatrzenia wniosku jak 

również w celu archiwizacji. 

4.  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz.2010ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U.2019 poz.553) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

mailto:iod@koszyce.gmina.pl


27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia takiej dyrektywy 95/46/WE.  

5. Dane osobowe będą ujawnione stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz podmiotom przetwarzającym dane na 

podstawie zawartych umów. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres 

archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

usuwania danych na warunkach określonych w Rozporządzeniu 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.  

7. Wnioskodawca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj. numeru 

telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych. Podanie 

danych jest wymogiem ustawowym.  

9. Brak podania danych osobowych może skutkować pozostawieniem podania (wniosku) bez rozpatrzenia na warunkach 

określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty 

elektronicznej jest dobrowolne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


