
             Załącznik nr do 1 do Uchwały Nr XXII/155/20 

                Rady Miejskiej w Chodczu  

                                z dnia 25 listopada 2020r. 

 

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   
 

 

Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

                                          (tekst  jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.). 
 

Składający:                     Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz właściciel  nieruchomości niezamieszkałych                                 

na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe położonych na terenie Miasta i Gminy Chodecz.  
 

Miejsce składania:          Urząd  Miasta i Gminy Chodecz ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie 

wielkimi drukowanymi literami. 
    

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI – Burmistrz Chodcza 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

 ❑ 1. Pierwsza deklaracja     ❑ 2. Nowa deklaracja    ❑3. Korekta deklaracji 

 data ………………..……         data zaistnienia zmiany………………..……     data ………………..…… 
                                                                                          
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 

 

❑ 4. właściciel/współwłaściciel                        ❑ 5. użytkownik wieczysty                                                                                                        

❑ 6. Inny podmiot władający nieruchomością  ( najemca lokalu)                               

❑ 7. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu (zarząd wspólnoty/ 

zarząd spółdzielni mieszkaniowej) 

   
❑  8. osoba fizyczna        ❑  9. osoba prawna    ❑ 10. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

11. Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 
 

12. Numer PESEL* 

 

13. REGON** 

 
 

14. Numer NIP** 

 

15. Telefon kontaktowy:  

 

16. Adres poczty elektronicznej: 

 
 

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

 

17. Kraj 

 

18. Województwo 19. Powiat 

 
 

20. Gmina 

 

21. Ulica 22. Nr domu 23. Nr lokalu 

 
 

24. Miejscowość 

 

25. Kod pocztowy 26. Poczta 

 
 

 

E. ADRES DO KORESPONDENCJI ( wypełnić jeśli inny niż w części D)  
 

27. Kraj 

 

28. Województwo 29. Powiat 

 
 

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu 

 
 

34. Miejscowość 

 

35. Kod pocztowy 36. Poczta 

 
 



 

F. ADRES I RODZAJ  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

37. Miejscowość 

 

 

38. Ulica 39. Nr domu 40. Nr lokalu 

41.Obręb/arkusz/numer 

działki 

 

42. Gmina 43. Kod pocztowy 44. Poczta 

45. Rodzaj nieruchomości: 

❑ ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny) 

❑ ZABUDOWA WIELOLOKALOWA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków) 

❑ NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe) 

❑ NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA (inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (działki niezabudowane) 
 

 

G.  USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE  
 
 

46. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w części G  zamieszkuje: 

 
……………. 
osób|/osoby 

47. Stawka opłaty za selektywne zbieranie odpadów * 

 

 

……………….  zł 

48. Oświadczam, iż na terenie mojej nieruchomości znajduje się przydomowy 

kompostownik, w którym są kompostowane wszystkie bioodpady powstające na terenie 

mojej nieruchomości, które nie będą odbierane przez firmę odbierającą odpady ** 

❑TAK 

❑NIE 

49. Stawka miesięcznego zwolnienia, przyznana w związku z posiadaniem przydomowego 

kompostownika, w którym kompostowane są bioodpady (należy wypełnić tylko w 

przypadku zaznaczenia „TAK” poz. 48) 

 

 

…………………. zł  

50. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi : 

( iloczyn poz. 46 x 47 lub iloczyn poz. 46 x 47 minus iloczyn poz. 46 x 49 ) 

 

 

 

…………………. zł 

51. Słownie złotych:   

H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –DOMKI 

LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWNYCH NA CELE REKREACYJNO - 

WYPOCZYNKOWE 

52. Liczba domków letniskowych: 
 

53. Liczba nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na 

których nie znajduje się domek letniskowy: 

 

54. Ryczałtowa roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

………………….. zł 

55. Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi : 

 

 

 

…………………. zł  

56. Słownie złotych: 
 

 



} 

 

I.   OŚWIADCZENIE O ZAGOSPODAROWANIU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 
 

 

57. Oświadczam, iż powstające na mojej nieruchomości nieczystości płynne będą podlegać:  

 ❑ gromadzeniu w szambie bezodpływowym o pojemności …………… m3  

 ❑ oczyszczaniu w przydomowej oczyszczalni ekologicznej 

 ❑ odprowadzane do kanalizacji 
 

J. KLAUZULA INFORMACYJNA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”)  informujemy, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Chodecz danych osobowych klientów Urzędu jest 

Burmistrz Miasta i Gminy Chodecz. Adres: 87-860 Chodecz ul. Kaliska 2, tel. 54 284 80 70. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Urzędzie Miasta i Gminy w Chodczu poprzez adres e mail: iod@chodecz.pl 

lub wysyłając zapytanie na powyższe dane adresowe Urzędu Miasta i Gminy.  

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd ustawowych zadań publicznych, 

określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.  

4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być 

również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, 

określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów 

– umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności 

zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i 

kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość 

sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, 

o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. 

 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 

1.Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny.  

 
 

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

      (miejscowość i data wypełnienia)                                                                                        ( czytelny podpis) 

 

L. ADNOTACJE ORGANU 

 

mailto:iod@chodecz.pl


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 (Dz.U. z 2020r, poz. 1427 z późn. zm.) 

 

1) Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych opłatę za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów winni uiszczać co miesiąc bez wezwania w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc w kasie Urzędu, 

lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu. 

2) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów winni uiszczać 

jednorazowo z góry, w terminie do 25 czerwca każdego roku, za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty. 

3) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości są zobowiązani 

złożyć: 

a) w Urzędzie Miast i Gminy w Chodczu, 

b) pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Chodczu ul. Kaliska 2, 87-860 Chodecz, 

c) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP jako załącznik w pliku 

o formacie PDF lub WORD zaopatrzonym w bezpieczny podpis elektroniczny lub profilem zaufanym. 

4) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu deklarację w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nabycia nieruchomości niezamieszkałej, na której 

znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bądź 

rozpoczęcia jej wykorzystywania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć do Urzędu   Miasta i Gminy w Chodczu nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

6) Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych 

w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.  

7) Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji, właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 

biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 
 

 

 

Objaśnienie: 

 

*/ Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie odpadów w oddzielnych pojemnikach / workach z podziałem na tworzywa sztuczne i 

metale, szkło, papier oraz odpady biodegradowalne.  

**/ Odpady biodegradowalne – wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, takie jak odpady kuchenne ( resztki 

żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach , zwiędłe kwiaty), ogrodowe, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych, papier i opakowania papierowe.  

 

 


