
 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAZANÓW 
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn.zm.)  
Składający:            Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Kazanów. 
                                  Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i 

osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
Termin składania:       W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
                                  W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Miejsce składania:     URZĄD GMINY W KAZANOWIE, PLAC PARTYZANTÓW 28, 26-713 KAZANÓW 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: WÓJT GMINY KAZANÓW,  
 PLAC PARTYZANTÓW 28, 26-713 KAZANÓW 

 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI: wraz z korektą deklaracji należy przedłożyć pisemne uzasadnienie 
przyczyn korekty – art. 81 Ordynacji podatkowej (odpowiednie zaznaczyć znakiem x) 
 

□
□  
□  
□ 

PIERWSZA DEKLARACJA, data powstania obowiązku …………………………………. 
 

NOWA DEKLARACJA – zmiana danych zawartych we wcześniejszej deklaracji, data zmiany ……………………… 
 
KOREKTA DEKLARACJI – data zmiany …………………………… 
 
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ŚMIECIOWEJ – data …………………………… 

 
Uzasadnienie złożenia deklaracji:  

□ Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka            □ 

□ Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości □  

 
 

 

Zmiana miejsca zamieszkania 

Zmiana właściciela nieruchomości □ Inne

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 
 

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x) 

□ właściciel 

□ współwłaściciel 

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ użytkownik wieczysty 

□ inny podmiot  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE: IMIĘ I NAZWISKO PESEL1)  

    

TELEFON KONTAKTOWY: 1)    
    

    

D. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
    

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT  

    

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

    

MIEJSCOWOŚC KOD POCZTOWY POCZTA  

    

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY:2)   
    

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

    
MIEJSCOWOŚC 

 

KOD POCZTOWY 

 

POCZTA 

  



  
 

F. OŚWIADCZAM, ŻE na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone w sposób 

SELEKTYWNY                                                      □ TAK □ NIE  
 
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: 
 
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji obecnie zamieszkuje (podać 

liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) ……….… osób 
 
2. Stawka miesięczna opłaty określona w uchwale Rady Gminy w Kazanowie w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty ……………. zł/ 

osobę (należy wpisać stawkę wynikającą z uchwały dla zadeklarowanego w części F sposobu zbierania odpadów) 
 
3. Wysokość miesięcznej opłaty: (należy wyliczyć mnożąc liczbę mieszkańców z części G.1 przez wysokość stawki 

 

z części G.2) …………..………. zł/miesięcznie  słownie: ……………………………………………………………………………………  
 
H. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:  
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie www.kazanow.pl w zakładce Pliki/wnioski. Wypełniony druk można złożyć w postaci 
elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Kazanowie poprzez www.epuap.gov.pl   
 
 

…........................................................... ……………………….……………………………………………… 
(miejscowość i data) (czytelny podpis składającego deklarację osoby 
 reprezentującej składającego deklarację) 

ADNOTACJE ORGANU:  

……………………………………….… ……………………………………………………………. 
Data: podpis przyjmującego deklarację   

POUCZENIE:  
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. 
O postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1438 z późn.zm.)  
1) Dobrowolnie  
2) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 

 
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kazanów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.  

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kazanów nową deklarację w terminie do               
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi            
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.   

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje  
za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                       
z zastrzeżeniem art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji, Wójt Gminy Kazanów określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.  

5. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiąc w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując 
wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

http://www.epuap.gov.pl/


 
 
 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kazanów (adres: Urząd Gminy                      
w Kazanowie ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, telefon: 48 676-60-33) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Kazanów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art.6m 
ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a następnie 
przez okres wskazany w przepisach archiwalnych, w szczególności w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
  
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 
  
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
  
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo żądać od Administratora 
realizacji następujących praw: 

a) prawa dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawa do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
d) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 
  
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie podpisanej                            
z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

mailto:inspektor@cbi24.pl

