
pierwsza deklaracja data obowiązywania od  ......-.......-............r. 

nowa deklaracja data obowiązywania od  ......-.......-............r. 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

właściciel nieruchomości współwłaściciel użytkownik wieczysty        inny 

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić jeśli inny niż w częsci C.)  / SIEDZIBY
15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina

18. Ulica 19. Nr domu / lokalu 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy i poczta

9. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 

E.1. OSOBA FIZYCZNA / POZOSTAŁE PODMIOTY 

13. Imię ojca 14. Imię matki12. Data urodzenia

10. Nazwisko i imię/ Nazwa podmiotu 11.REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

 WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1.Numer PESEL/NIP (niepotrzebne skreślić) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE                                                            

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Termin składania:

Składający:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych zawartych

w deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub

użytkowaniu, inny podmiot władający nieruchomością, w zabudowie wielordzinnej deklarację wypełnia zarządca lub inny podmiot władający

nieruchomością.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu, do którego adresowana jest deklaracja:

Wójt Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

5. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

data zaistnienia zmian  ......-.......-............r. 

7. Ulica

24. Gmina

25. Ulica

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA NA NIERUCHOMOŚCI

ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI I KOMPOSTOWANIU

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
29. Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat) :

nie posiadam przydomowego kompostownika (w przypadku zaznaczenia należy wypełnić część G.1.)

posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  (w przypadku zaznaczenia 

należy wypełnić część G.2.)

3. Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/174/2020  Rady Gminy 

Czosnów z dnia 09.04.2020r.

Pola 12,13,14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.

korekta deklaracji rocznej

26. Nr domu / lokalu 27. Miejscowość 28. Kod pocztowy i poczta

E. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

8. Nr domu / lokalu 

2.Numer dokumentu

6. Miejscowość

E.3. ADRES DO DORĘCZEŃ (wypełnić jeśli inny niż w częsci C lub w częsci E.2.) 

22. Województwo 23. Powiat



G. OBLICZANIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1.      WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

H. DODATKOWE INFORMACJE

L. ADNOTACJE ORGANU
41.

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

poz. 30 x poz. 31

Wysokość miesięcznej opłaty:

40. Czytelny podpis39. Data

I. POUCZENIE

J. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czosnów, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych

(iod@czosnow.pl). Dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art.

6 ust. 1 lit. e RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie umów podpisanych z ADO

przetwarzają dane osobowe, tj. m.in. firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych, firmy księgowe, kancelarie

prawne oraz dostawcy usług IT. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami

archiwizacyjnymi. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych

danych, żądania sprostowania (poprawiania) i usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, cofnięcia

zgody w zakresie danych kontaktowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest obowiązkowe (z wyjątkiem danych kontaktowych – dane fakultatywne). Konsekwencją niepodania

danych jest brak możliwości realizacji sprawy.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Czosnów w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty:

33.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:

G.2. 

Zgodnie z art. 6n ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019

r. poz. 2010 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz 1438 z późn. zm.). 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Czosnów w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty:

30.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: 31.

37. Numer telefonu 38. Adres e-mail

36. Pola kontaktowe (pola nieobowiązkowe):

32.

34.

Wysokość miesięcznej opłaty: 35.

(poz. 33 x poz. 34) minus ...... %

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU

PRZYDOMOWYM


