
 
 

Znak sprawy organu   

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 2022 r. poz. 1297 ze zm.) 

Zobowiązany 
do złożenia 
deklaracji: 

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski. 
Za właściciela uważa się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością. 

Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski 

Termin złożenia  
deklaracji: 

- pierwszą deklarację  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
- nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM, 

ODPOWIEDNIE POLE „[   ]" OZNACZYĆ, STAWIAJĄC ZNAK „X” 

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

[    ] 1. Pierwsza deklaracja               data powstania obowiązku złożenia deklaracji………………..………………………………(dzień-miesiąc-rok) 

[    ] 2. Nowa deklaracja                    data zaistnienia zmiany……………………………………………...(dzień-miesiąc-rok)    

[    ] 3. Korekta deklaracji                                          

B. Składający deklarację  

[    ] 4. Właściciel nieruchomości                                     [    ] 7. Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
[    ] 5. Współwłaściciel nieruchomości                          [    ] 8. Inny podmiot władający nieruchomością 
[    ] 6. Użytkownik wieczysty nieruchomości 

C. Dane składającego deklarację  

[    ]  9. Osoba fizyczna [    ]  10. Osoba prawna [    ]  11. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

12. Imię/Imiona 13. Nazwisko 14. PESEL 

15. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami) 
 

NIP i REGON dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych będących przedsiębiorcami 

16. NIP 17. REGON 

D. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację) 

18. Miejscowość 19. Ulica 20. Numer domu 21. Numer lokalu 

22. Kod pocztowy 23. Poczta 24. Numer ewidencyjny  działki w rejestrze  
gruntów (w przypadku braku  nadania nr domu)  

E. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Miejscowość 30. Ulica 

31. Numer domu  32. Numer lokalu  33. Kod pocztowy 34. Poczta 

F. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli  adres  do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania) 

35. Kraj 36. Województwo 37. Powiat 

38. Gmina 39. Miejscowość 40. Ulica 

41. Numer domu  42. Numer lokalu  43. Kod pocztowy 44. Poczta 

G. Dane kontaktowe 

45. Numer   telefonu  
 
 
 

46. Adres e-mail 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII.325.2022 Rady Miejskiej w 
Koźminie Wielkopolskim z dnia 7 października 2022 r. 



 

H. Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D  jest zabudowana budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące 
odpady komunalne. 

47.   

       TAK      [      ] 
48. 

 NIE      [      ] 

I. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D  
49. 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  [zł/osobę] 
50. 

32,00 

Miesięczna kwota opłaty (poz. 49 pomnożyć przez poz. 50) [zł] 
51. 

 

Kwota zwolnienia miesięcznie od 1 osoby w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujących bioodpady stanowiące  odpady komunalne  
w  kompostowniku  przydomowym [zł] 

52. 

0,50 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (poz. 49 należy pomnożyć przez poz. 52 - w przypadku zaznaczenia  
w części H  poz. 47,  należy wpisać „0” - w przypadku zaznaczenia w części H poz. 48) [zł]    

53. 
 

Miesięczna kwota opłaty po odliczeniu zwolnienia (poz. 51 odjąć poz. 53) [zł]    
54. 

 

J. Podpis składającego deklarację (lub osoby reprezentującej składającego deklarację): 

55. Miejscowość  56. Data 57. Czytelny podpis składającego deklarację 

K. Pouczenie i objaśnienie 

1. 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 2022 r. poz. 479 ze zm.). 

2. Jeśli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione, organ przyjmujący deklarację przyjmie, że składający deklarację wpisał  „nie dotyczy”. 

L. Klauzula informacyjna  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: iodo@kozminwlkp.pl, telefonicznie pod numerem 62 7216088 lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Pani/Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c i e RODO, w związku  z art. 6m  ust. 1a i 1b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

4) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; w przypadku niepodania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki 

wynikające z ustawy i może to skutkować wydaniem decyzji administracyjnej określającej wysokość opłaty. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.   

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy 

pomiędzy Administratorem a tym podmiotem. 

8) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na 

przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

M. Adnotacje organu (wypełnia organ przyjmujący deklarację) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


