
 

 

 

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 2019 r., poz. 2010). 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kock. 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Kocku, ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock.  

Termin składania: Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Kock o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 

na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem zmiany stawki opłat lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Kock 

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. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości 

mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 

uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym 
nastąpiła zmiana.  

   1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

BURMISTRZ MIASTA KOCK 

UL. JANA PAWŁA II 29, 21-150 KOCK 

2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ PIERWSZA DEKLARACJA                     □ KOREKTA 

□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

W razie zmiany danych podać datę i przyczynę powstania zmiany lub uzasadnienie korekty. 

3. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel                                                 □ Współwłaściciel 

□ Podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ Użytkownik wieczysty                             □ Inny podmiot 

4. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Pełna nazwa */ Nazwisko i imię ** 

…………………………………………………………………………………………………….………………. 
REGON*/ PESEL ** 

…………………………………………………………………………………………………………………..…. 
*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi / ** dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi 

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA 
Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina:  Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj: Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

 



6. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANYCH 
 

Oświadczam, że w gospodarstwie domowym zamieszkuje ……………… osób. 

 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym 

posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie bioodpady stanowiące odpady 

komunalne 

□ TAK                                    □ NIE 

 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

…………………… x ………………...zł - …………………….…… = ………………………………..……..zł  
(iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty odjąć zniżkę za kompostowanie 

 
Liczba gospodarstw domowych:  …..….  ( podać liczbę gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości) 

 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

 

…………………….…. x …………………..……zł = ………………………………..……..zł  
(iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) 
 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….….. 
 

7. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji gromadzone są segregowane 

odpady komunalne w następujących pojemnikach lub workach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników/worków): 
 

120 l – szt. …..….…., 
 

240 l – szt. ……...….,  
 

1100 l – szt. …….….,  
 

7000 l – szt. ……….., 
 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………… zł,  
 

Słownie złotych ………………………………………………………….………………………………….. 

8. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKANYCH I W CZĘSCI 

NIEZAMIESZKANYCH 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………………zł,  
 

Słownie złotych ………………………………………………………………………………………….…….. 

(suma wysokości opłat obliczonych w rubrykach 6 i 7) 
9. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

………………………………...                                        …………………………….. 
(miejscowość i data)                                                                                                                                          (czytelny podpis) 

 

NUMER TELEFONU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ……………………………………………….. 

 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ……………………………. 

10. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

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 2019 r., poz. 1438, 

z późn. zm.). 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 

Realizując obowiązek wynikający 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 (zwanego 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami jest Burmistrz Miasta Kock z siedzibą: 21-150 Kock, ul. Jana Pawła II 29, 

kock@kock.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu 

e-mail: p.slawicka@pcat.pl lub telefonicznie pod numerem 798086984. 

3. Dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przetwarzane są w celu dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi – na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z poen. Zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w w/w celu, Pani/Pana dane osobowe mogą by przekazywane 

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom 

przetwarzającym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy 

usług w zakresie serwisu i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego u administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe podawane w deklaracji będą przechowywane przez okres 5-ciu lat licząc od końca 

roku, w którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty. 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii 

tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia 

RODO; 

3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia 

sprawy, o której mowa w punkcie 3, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – niepodanie 

danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  
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