
UCHWAŁA NR XXVIII/203/2020 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz warunków i trybu składania deklaracji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 
2020 r. poz. 713),  art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1439) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa  się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2. Deklarację składa się w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty– właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji w formach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz 
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180); 

2) układ informacji i powiązań między nimi jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie 
pisemnej; 

3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U z 2019 r. poz. 2072, 
z późn. zm.) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 4. Traci moc uchwała   Nr   XXVII/147/2012  Rady Gminy Kawęczyn z dnia 20 grudnia 2012 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. 

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXVIII/203/2020 Rady Gminy 
Kawęczyn z dnia  8 grudnia 2020 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ,DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm)   

 
Składający: 

 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób 

posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 1. Nazwa i adres siedziby organu 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. Pierwsza deklaracja 

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ..........-..........-............ 

❑ 2. Korekta / zmiana danych zawartych w deklaracji 

data zaistniałej korekty / zmiany ..........-...........-............. 

3. Uzasadnienie korekty / zmiany danych zawartych w deklaracji: * 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. właściciel ❑2.współwłaściciel ❑3. użytkownik wieczysty ❑4. współużytkownik wieczysty ❑ 5. zarządca 

❑ 6. inny podmiot władający nieruchomością ........................................................................... (wpisać jaki) 

D. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. osoba fizyczna ❑ 2. osoba prawna ❑ 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 

6. Nazwisko / Nazwa 

7. Pierwsze imię, drugie imię 

8. Numer PESEL 9. Numer NIP1) 10. REGON1) 

11. Telefon kontaktowy* 12. Adres e-mail * 

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 17. Miejscowość 18. Nr domu 19. Nr 
lokalu 

20. Ulica 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 23. Gmina 24. Miejscowość 25. Nr domu 26. Nr lokalu 

 27. Ulica 28. Kod pocztowy 29. Poczta 
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ 

 
30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje** : …… osób. 

31. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 2) : 

 
……………………… X ………………………….. = ……………………………. 

stawka opłaty ilość osób zamieszkujących miesięczna opłata (zł) 

nieruchomość 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
 

❑ posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

❑ nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ, O KTÓRYM MOWA W UCHWAŁACH RADY GMINY 
KAWĘCZYN 

  

UWAGA! Oświadczenia oraz poz. 32  należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługujących zwolnień o którym mowa poniżej. 

❑ Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne 

i jako właścicielowi nieruchomości przysługuje mi zwolnienie, o którym mowa w Uchwale Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie 

Gminy Kawęczyn *** 

 
32. Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania 

bioodpadów: 

……………………… X ………………………….. = ……………………………. 
(ilość osób uprawnionych (kwota zwolnienia ) (wysokość miesięcznego zwolnienia) 

do zwolnienia) 

H. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ 

 33. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnień: 

 

DO ZAPŁATY: ...................................................................... 
(od kwoty z poz. 31 należy odjąć kwoty z poz. 32  jeśli dotyczy ) 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 34. Imię 35. Nazwisko / Nazwa 

36. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

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

37. Czytelny podpis 

J. ADNOTACJE ORGANU 

 38. Uwagi 

39. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

………………………………………………………………………………. 

40. Podpis przyjmującego formularz 

Pouczenie: 
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), 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 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 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. 

Właściciel nieruchomości jest uprawniony do złożenia nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
 

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). 
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 Objaśnienia: 

 
1) 

dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 
2) 

należy wpisać stawki zgodne z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Gminy Kawęczyn 

* powyższe dane nie są obowiązkowe 

** miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu - art. 25 Kodeksu cywilnego 

*** W razie stwierdzenia. że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie w części G deklaracji nie posiada kompostownika przydomowego   i nie 
kompostuje bioodpadów lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Kawęczyn lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości  w celu weryfikacji 

zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do ww. zwolnienia następuje od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. 
 

 

 
 

OGÓLNA  KLAUZULA  INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Kawęczyn z siedzibą: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowana 

przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail ugkaweczyn@kaweczyn.pl, 

telefonicznie pod numerem  63 288 59 10 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.  

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail 

administrator@oficjalnastrona.pl  

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w 

Kawęczynie na podstawie art. 6 ust. 1   lit. c Rozporządzenia 

• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 6 ust. 1   lit. e Rozporządzenia. 

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych 

zadań urzędu. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:  

• podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa 

• podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym 

również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

9) W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody.  

10) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. 

11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.  

12) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Kawęczyn. Przy czym podanie 

danych jest: 

• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub brak możliwości zawarcia umowy. 

13)  Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji 

w tym z profilowaniem. 

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Gminie Kawęczyn. 

2.  Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, ze są zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam, ze zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

. 

 

 

…………………………………………….. 

Data i podpis  
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WYJAŚNIENIA 

1. Niniejsza deklaracja dotyczy nieruchomości na których w całości lub w części zamieszkują   mieszkańcy. 

2. W przypadku, kiedy cała nieruchomość przeznaczona jest na inne cele niż cele mieszkaniowe, np. działalność gospodarczą, 

wypoczynkową (domki letniskowe), użyteczności publicznej (szkoły, urzędy), itp. właściciel takiej nieruchomości nie składa deklaracji i 

jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru  

działalności regulowanej. 

3. W przypadku nieruchomości mieszanych właściciel nieruchomości składa deklarację dotyczącą części zamieszkanej, a dla pozostałej 

części jest zobowiązany do podpisania indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej. 

4. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

5. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokość zwolnień z części przedmiotowej opłaty oraz 

terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych uchwałach. 

6. Uchwały Rady Gminy Kawęczyn zamieszczane są na stronie bip.kaweczyn.pl. 

7. Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy 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 wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne 

dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku 

nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach o 

podobnym charakterze. 
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXVIII/203/2020
RADY GMINY KAWĘCZYN

z dnia 8 grudnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Niniejszy projekt uchwały przygotowano w związku z proponowaną zmianą metody ustalenia

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem dostosowania wzoru deklaracji do

planowanych zmian.

Zgodnie z treścią art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego

obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przedłożonym

projekcie uchwały określono wzór deklaracji obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej

wypełnienia oraz pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu

wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz

określa warunki i tryb jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W deklaracji

dodano klauzulę RODO.

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
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