
UCHWAŁA NR XXII/134/20 
RADY MIASTA GOZDNICA 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Gozdnica, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona: 

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica; 

2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gozdnicy; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu: 

a) dokumenty w formie elektronicznej należy przesyłać za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
Urzędu Miejskiego w Gozdnicy udostępnianej na elektronicznej Platformie Usług Administracji 
Publicznej ePUAP, 

b) dokumenty składane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP 
powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym lub profilem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/97/16 Rady Miasta Gozdnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 
poz. 1567 oraz z 2018 r. poz. 209). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gozdnica 

 
 

Krystyna Mulik 



DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna 
Składający 
 
 
Termin składania 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zwana dalej „ustawą”. 
Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osób sprawujących zarząd nieruchomością wspólną, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością. 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych 
albo w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

BURMISTRZ MIASTA GOZDNICA 
Urząd Miejski w Gozdnicy, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  1. pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty  __ __-__ __-__ __ __ __ 
   2. deklaracja zmieniająca (data zaistnienia zmian  __ __-__ __-__ __ __ __ 

   3. korekta deklaracji obowiązującej od  __ __-__ __-__ __ __ __ (błędnie sporządzonej) 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  1. właściciel   2. współwłaściciel   3. użytkownik wieczysty 

  4. jednostka organizacyjna      5. osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  6. osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną                     7. inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną               ** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną               *** - dotyczy podmiotu będącego przedsiębiorcą 
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
  X  1. osoba fizyczna                      X  2. osoba prawna  X  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 

5. Nazwisko * / Nazwa pełna ** 6. Pierwsze Imię, drugie imię * / Nazwa skrócona ** 

7. PESEL / NIP1) 8. Identyfikator REGON*** 9. Telefon/e-mail** 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY** 
 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
Nie dotyczy tych nieruchomości, w których deklarację składa podmiot zarządzający. 
Część podlega wypełnieniu gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, w tym współwłasności małżeńskiej. 
Jeżeli jest więcej współwłaścicieli, ich dane należy dołączyć w formie odrębnego zestawienia stanowiącego załącznik do niniejszej deklaracji. 

 20. Nazwisko * / Nazwa pełna ** 21. Pierwsze Imię, drugie imię * 22. PESEL / NIP, REGON** 

E. MIEJSCE POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
23. Miejscowość 

Gozdnica 
24. Ulica 25. Nr domu 26. Nr lokalu 27. Nr działki 

 
28. Nieobowiązkowo, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi – przyporządkowane oddzielne miejsce gromadzenia odpadów 3) 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCZE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA 

 
29. Oświadczam, że nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

  tak                                nie 
 



G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

 Liczba osób zamieszkujących 4) nieruchomość wskazaną w części E deklaracji 
30.  

 

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
31.  

zł/osobę/mies. 

 Miesięczna kwota opłaty 5) (iloczyn poz. 30 i 31) 32.  
zł/mies. 

 Kwota zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy (w przypadku zaznaczenia „tak” w poz. 29) 
33.  

zł/mies. 

 Miesięczna kwota opłaty pomniejszona o część zwolnienia za kompostowanie bioodpadów 5)                                     
(poz. 32 pomniejszona o poz. 33) 

34.  
zł/mies. 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 
35. Liczba składanych załączników 

 __ __  

I.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 36. Imię i nazwisko 37. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 

__ __-__ __-__ __ __ __ 

38. Podpis  

J. ADNOTACJE 

 39. Uwagi 

40. Data (dzień – miesiąc – rok) 
 

__ __-__ __-__ __ __ __ 

41. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

POUCZENIE 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 

 
OBJAŚNIENIA 

1) Identyfikatorem podatkowym jest: 
  numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi 

podatnikami podatku   od towarów i usług. 
  NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).  
2) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Gozdnicy. 
3) Zgodnie z przepisem art. 6m ust. 1ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w 

przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne 
miejsca gromadzenia odpadów komunalnych”. 

4) Miejscem zamieszkania, jest nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. W przypadku wątpliwości, co do wskazania 
miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie 
od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym, lub pielgrzymkami religijnymi”. 

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

INFORMACJE 
A. Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni 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 
zobowiązany złożyć deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

B. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w ww. pkt A. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży 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. 

C. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

D. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz w drodze decyzji 
naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości dwukrotności wysokości stawki ustalonej przez radę gminy. 

E. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów stanowiących odpady komunalne,: 
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub 
3) uniemożliwia Burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności tej informacji ze stanem faktycznym  
- Burmistrz stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z opłaty. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie jednej z 
przesłanek, o których mowa w pkt 1-3. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego 
zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 
W związku z realizacją wymagań zapisanych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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, informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy jest Burmistrz Miasta Gozdnica, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica; 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora lub e-mail: iodo@gozdnica.pl; 
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
4) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 
5) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów prawa; 
6) Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy; 
8) Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na 

których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej; 
9) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 
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