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D-0  
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXI/213/2020 
  Rady Gminy Chmielno  

    z dnia 25.11.2020 r.  

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

  
          ……… - ……… - ……………..  

       dzień-miesiąc-rok 

  

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJMOWANIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Chmielno, Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1.  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

pierwsza deklaracja                                                                                       korekta deklaracji                                
 

                                                    
                                                                               (data zaistniałej zmiany:…………………………………..) 
                                                                                                                                                                                                  dzień – miesiąc – rok    
 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Chmielno 

Miejsce składania: Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 

Termin składania: 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2.  

 właściciel               współwłaściciel                użytkownik      użytkownik  wieczysty       
 

 współużytkownik wieczysty          zarządca           inny: ………………………………………..(podać tytuł władania nieruchomością) 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

3.  IMIĘ I NAZWISKO 

4.  PESEL  
 

     

5.  TELEFON KOMÓRKOWY 

       

6.  NIP  
 

     

7.  TELEFON STACJONARNY 

8.   EMAIL 
 

     

  

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY  

9.  KRAJ 

POLSKA 

10.  MIEJSCOWOŚĆ  

 
11.  ULICA  

 

12.  NR DOMU  

 
13.  NR LOKALU  

 
14.  KOD POCZTOWY  15.  POCZTA 

 

ADRES KORESPONDENCYJNY (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

16.  KRAJ 

  POLSKA 

17.  MIEJSCOWOŚĆ                  

  
    18.  ULICA  
   

19.  NR DOMU  

 
20.  NR LOKALU  

    
21.  KOD POCZTOWY 

 
22.  POCZTA 

  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

23.  GMINA 
 

        CHMIELNO 

24.  MIEJSCOWOŚĆ                  

 
25.  ULICA  26.  NR DOMU 

27.  NR LOKALU 

 
28.  KOD POCZTOWY 

    
29.  POCZTA 30.  NR DZIAŁKI /JEDNOSTKI REJESTROWEJ  

(wypełnić w przypadku nie nadania nr domu) 
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F. INNY ADRES MIEJSCA ODBIORU ODPADÓW *  (wpisać jeżeli odpady mają być odbierane z innego miejsca niż adres nieruchomości ,na której te odpady powstają) 

31.  GMINA 
 

CHMIELNO 

32.  MIEJSCOWOŚĆ 33.  ULICA  34.  NR DOMU  

35.  NR LOKALU 36.  KOD POCZTOWY 
 

37.  POCZTA 38.  NR DZIAŁKI /JEDNOSTKI REJESTROWEJ  
(wypełnić w przypadku nie nadania nr domu) 

* Wymagana pisemna zgoda właściciela nieruchomości na składowanie odpadów komunalnych na jego terenie oraz zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych 

G. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z POPIOŁEM I ODPADAMI ZIELONYMI (proszę wskazać właściwy kwadrat) 

39.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady w postaci popiołu: 
    

 będą  zbierane razem z odpadami komunalnymi w ramach selektywnej zbiórki; 
 będą zbierane oddzielnie i dostarczane własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;   
 nie wytwarzam. 

40.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E: 
 

 posiadam przydomowy kompostownik, w którym bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane; 
 bioodpady będą zbierane w pojemniku/worku w ramach selektywnej zbiórki i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; 
 bioodpady będą zbierane oddzielnie i dostarczane własnym transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 
 nie wytwarzam. 

H. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy w Chmielnie. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa 
Pomorskiego  22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego  22, 83-333 
Chmielno, nr tel. 58 685 68 44, mail: iod@chmielno.pl 
3. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 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) w celu prawidłowego gospodarowania odpadami na terenie Gminy 
Chmielno na  podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych. 
4. Państwa dane przechowywane będą przez okres 5 lat: od momentu ustania ważności deklaracji. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa. 
Ponadto odbiorcą danych mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów 
informatycznych w zakresie elektronicznego zarządzania dokumentacją wyłącznie w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego 
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym 
danych osobowych. 
6. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze złożeniem deklaracji, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu, o którym mowa w pkt 3;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00 – 193 Warszawa; tel. 22 860 70 86).   

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
 
 
 
 
                           …………………………                                                                                                                            ………………………………… 
                                  (data)                                                                                                                                             (czytelny podpis) 
 

 
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427) 

 TAK        ,        NIE            - (proszę zakreślić właściwy kwadrat) 
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji dotyczącej systemu gospodarki odpadami na terenie gminy drogą elektroniczną (email, tel. komórkowy). 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wycofania niniejszej zgody w dowolnym momencie. 

 TAK        ,        NIE            - (proszę zakreślić właściwy kwadrat) 
 
 
 
 

                                   …………………………                                                                                                                                                ………………………………… 

                                              (data)                                                                                                                                            (czytelny podpis) 
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D-1  POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE 
DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ  

  

A1. OBLICZANIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ I KWARTALNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane w  

sposób selektywny. 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, iż nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny wiąże się z naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny, określonej uchwałą Rady 

Gminy Chmielno. 

Liczba osób x Stawka opłaty * = 

Miesięczny wymiar 
opłaty (iloczyn 
„liczby osób” x 

„stawka opłaty za 
osobę”) 

Kwartalny 
wymiar opłaty 

(Iloczyn 
miesięcznego 

wymiaru opłaty x 3) 
1.  

 

 

…………………… 

x 

2.  
 

23,00 zł 
 

 
= 
 

3.  

 
 

…………………  
zł/miesiąc 

4.  
 

 
……………… 
zł/kwartał 

Liczba osób x 

Zwolnienie z tytułu 
kompostowania 
bioodpadów w 
przydomowym 

kompostowniku 

= 

Miesięczna 
wysokość ulgi 
(iloczyn „liczby 

osób” x „zwolnienie 
z tytułu 

kompostowania”) 

Kwartalna 
wysokość ulgi 
wymiar opłaty 

(Iloczyn miesięcznej 
ulgi x 3) 

5.  

 

 

…………………… 

x 

6.  
 
2,00 zł 

 

 
= 
 

7.  

 
 

…………………  
zł/miesiąc 

8.  

 

 
………………  
zł/kwartał 

*  Stawka opłaty od ilości 
mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, została określona w 
uchwale nr XXI/212/2020 Rady Gminy 
Chmielno z dnia 25.11.2020 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawek 
tej opłaty.  

Razem: 

 

 

(Kol. 3 – Kol. 7) 

 
 
 

………………… 
zł/miesiąc 

 

 

(Kol. 4 – Kol. 8) 

 
 
 

………………  
zł/kwartał 

  

  

B1. POUCZENIE: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 poz. 1427), 
2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), 
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Chmielno o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
  

C1. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
 
 
 
 

                     …………………………                                                                                                                                              ………………………………… 

            (data)                                                                                                                                          (czytelny podpis) 
 
 

 


