
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

 Składający deklarację: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kobylnica 
 Termin składania deklaracji: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych 
określonych w deklaracji. 

 

 Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica  
Objaśnienia: Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości; deklaracje należy wypełniać dużymi, drukowanymi literami. W przypadku pozostawienia 

pustych pól powinny one zostać zakreślone. 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY KOBYLNICA 

ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica  
 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PIERWSZA DEKLARACJA 

 

 

 

 

           Data powstania obowiązku ……………………… 

 

                         

                                    ZMIANA DEKLARACJI  

 

 

 

         Data powstania zmiany ……………………… 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

                 

              WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI   WSPÓŁWŁAŚCICIEL         NAJEMCA, DZIERŻAWCA 

                  
              UŻYTKOWNIK WIECZYSTY                           ZARZĄDCA                                               INNY 
                                                                                       NIERUCHOMOŚCI                                                                                   

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
NAZWISKO IMIONA NAZWISKO RODOWE 

DATA URODZENIA (dzień-miesiąc-rok) PESEL 

NR TELEFONU ADRES E-MAIL 

 D1. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

D2. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (podać dane innych współwłaścicieli niż osoba składająca deklarację) 

NAZWISKO IMIONA NAZWISKO RODOWE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU  

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

D3. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (podać dane innych współwłaścicieli niż osoba składająca deklarację) 

NAZWISKO IMIONA NAZWISKO RODOWE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

D4. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (podać dane innych współwłaścicieli niż osoba składająca deklarację) 

NAZWISKO IMIONA NAZWISKO RODOWE 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli jest inny niż w części D) 
MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU  NR LOKALU 

KOD POCZTOWY POCZTA NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                               KOMPOSTOWNIK                                                                           POJEMNIK BIO 
 

G. CZY NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB JEST ONA WYKORZYSTYWANA NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

                                      TAK                                                                                                      NIE 

H. DANE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY 

Odpady zbierane selektywnie z pojemnikiem BIO (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne oraz pozostałe 
odpady niesegregowane) - stawka miesięcznej opłaty wynosi: 18 zł/osobę. 
Odpady zbierane selektywnie z kompostownikiem (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne w 
kompostowniku przydomowym oraz pozostałe odpady niesegregowane) - stawka miesięcznej opłaty wynosi: 15 zł/osobę. 
Odpady zbierane selektywnie na terenie nieruchomości określonych w części „G”(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady 
biodegradowalne w kompostowniku przydomowym oraz pozostałe odpady niesegregowane) – stawka miesięcznej opłaty wynosi 150 zł rocznie za nieruchomość.  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W CZĘŚCI E (należy podać liczbę 
mieszkańców)                          

 

 
 

DANE DOT. ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W przypadku korzystania ze zwolnienia, odnoszącego się do rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze 

zm.), określonego w uchwale Rady Gminy Kobylnica Nr XVI/131/2019 z dnia 24 października 2019 r. „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty”, należy wypełnić poniższe pola lub załączyć kserokopię Kart Dużej Rodziny wszystkich osób w rodzinie 

wielodzietnej (w przypadku jej wydania). 

ILOŚĆ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD RODZINY WIELODZIETNEJ (należy podać liczbę mieszkańców – 

osoby dorosłe i dzieci) 

 

LICZBA DZIECI, NA KTÓRE PRZYSŁUGUJE ZWOLNIENIE (należy liczyć od trzeciego i każdego następnego 

dziecka wchodzącego w skład ww. rodziny) 

 

LICZBA OSÓB STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO NALICZENIA OPŁATY (stanowi różnicę pomiędzy ilością osób 

wchodzących w skład rodziny wielodzietnej, a liczbą dzieci, na które przysługuje zwolnienie) 

 

I1. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (jest to iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość stanowiących 
podstawę do naliczenia opłaty, z ewentualnym uwzględnieniem zwolnienia dla rodzin wielodzietnych oraz stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

zł/miesiąc 

I2. OKREŚLENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W CZĘŚCI „G” 

WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY  zł/rok 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA CZYTELNY PODPIS (z podaniem imienia i nazwiska) 

Pouczenie: Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 1996r. poz. 1454 ze 
zm.). W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów, zastosowanie ma art. 6ka ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ww. ustawy, przy czym stosowana jest stawka 
opłaty podwyższonej w wysokości 72 zł miesięcznie za osobę.  
Objaśnienia: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kobylnica 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w 
terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2  ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. ww. ustawy).  
Klauzula Informacyjna: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kobylnica, 76-251 Kobylnica, ul. Głowna 20, tel. 59 842 90 70-71, fax. 59 842 90 72, e-mail: kobylnica@kobylnica.pl 
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Kobylnica, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu Pani/Pana dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z realizacją przez Gminę Kobylnica zadania w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Urząd udostępnia Pani/Pana dane tylko podmiotom, którym jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Urząd Skarbowy). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zm.). Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 
czas trwania obowiązku prawnego związanego z realizacja zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobylnica. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od 
Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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