
 

 
                        Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 176/XV/2020 

                        Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 stycznia 2020 r.     

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY 

BODZANÓW 
Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy  Bodzanów.  

Miejsce składania: Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Bodzanów. 

 

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty: ……………………….……...……..) 

 zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: …………………………......) 

 korekta  deklaracji ( data zaistnienia zmian: ……………………………………………….....) 

 ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data zaistnienia zmian: ……….………………………) 

   

II. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 właściciel, współwłaściciel 

 użytkownik wieczysty 

 najemca, dzierżawca, użytkownik 

 inny podmiot władający nieruchomością 

 

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………………... 

      PESEL ………………………………………………………………………........................................ 

      TEL ........................................................................................................................................................ 

      E-MAIL ………………………………………………………………………………………...……... 

 

III. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

 

KRAJ ………………………………...…. WOJEWÓDZTWO…………..…….…...………………...  

POWIAT ………….…...GMINA………………... MIEJSCOWOŚĆ..........….………………………  

ULICA ………………………………… NR DOMU………...… NR LOKALU……………………. 

KOD POCZTOWY …………….………………..…… POCZTA……...…………………..………… 

 

IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY 

KOMUNALNE I UISZCZANA BĘDZIE MIESIĘCZNA OPŁATA 
 

MIEJSCOWOŚĆ............................………….................…ULICA........................................................  

NR DOMU............. NR LOKALU.............. NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI………..…....................  
* wpisać, kiedy nie ma numeru domu. 

 

V. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 

      Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV znajduje się kompostownik      

przydomowy w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

tak                         nie 



 

 

VI. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części IV niniejszej deklaracji zamieszkuje         

 

……………………………………………………. 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

A. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 1 osobę wynosi ………..... zł 

B. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

………………..…×………..…………............=………………………………....…………….… 
(liczba mieszkańców)                 (miesięczna stawka opłaty)          (iloczyn liczby mieszkańców i miesięcznej stawki opłaty)                                                                                                                                                     

 

C. Wysokość przysługującego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

w kompostowniku  przydomowym (iloczyn liczby mieszkańców razy kwota zwolnienia od osoby) wynosi 

….……….. zł* 

D. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu przysługującego 

zwolnienia*: 

 

…………………..…..…-………..…………....................……=……………....…………….………          

(wysokość miesięcznej opłaty)         (wysokość przysługującego  zwolnienia            (różnica pomiędzy kwotą z poz. B i poz. C*) 
               z tytułu kompostowania bioodpadów*) 
                                                                          

*Pkt C i D obowiązuje od dnia 1 września 2020r.   

 

VII. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

         

        ………………………………………………..      ……………………………………………..…….. 

             (miejscowość i data)               (czytelny podpis) 

 

VIII. ADNOTACJE URZĘDOWE 

……………………………………………………………………………………………………….… 
Pouczenie: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy    z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 599) 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

Wójta Gminy Bodzanów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

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

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów; 

2) Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Wolińska ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  tel. /24/ 260 70 06 wew. 141, e-mail 

k.wolinska@bodzanow.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych obowiązków Gminy Bodzanów wynikających  

z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegających na odbiorze oraz zagospodarowaniu 
odpadów komunalnych z Pani/Pana nieruchomości; 

4) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  

- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
5) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i będą udostępniane innym odbiorcom - kancelarii prawnej  

w związku z obsługą prawną Gminy Bodzanów, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, podmiotowi serwisującemu oprogramowanie;  
6)  Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami  rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych 
osobowych niemożliwe będzie odebranie z Pana/Pani nieruchomości odpadów komunalnych; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


