
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/155/2020 

Rady Gminy Turośń Kościelna 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH 

Podstawa prawna:              Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                                     (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn 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 
Miejsce składania:               Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna 
Organ właściwy, któremu                 
składana jest deklaracja:      Wójt Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna 
 
OBJAŚNIENIA:  
Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, 
drukowanymi literami. 
 Wypełnić należy pola jasne. 
We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym 
odpowiednim kwadracie.  
Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że osoba wynajmująca lub dzierżawiąca lokal/pomieszczenia na 
nieruchomości zamieszkałej powinna: 
  - złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
  - w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej   powinna 
poświadczyć ten fakt kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników i załączyć ją do niniejszej deklaracji. 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
   pierwsza deklaracja, data powstania obowiązku opłaty ……-………-…… 
                                                                                                                   (dzień – miesiąc – rok) 
   zmiana danych zawartych w deklaracji  powstała od dnia ……-………-…… 
                                                                                                                         (dzień – miesiąc – rok) 
Zmiana dotyczy:…………………………………………………………………………………… 
   wygaśnięcie obowiązku od dnia ……-………-…… 
                                                                       (dzień – miesiąc – rok) 
 
Składający deklarację: 

    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

B.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
1. OSOBA FIZYCZNA 
Nazwisko i imię /imiona 

 Imię ojca, matki Numer PESEL 

Numer  NIP* Telefon* 
E-mail* 
2.  OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
Pełna nazwa 
Numer PESEL* Numer NIP 
REGON Telefon* 
E-mail* 
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C. ADRES  NIERUCHOMOŚCI  
1.  ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj Województwo Powiat 
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

2.  ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ W PUNKCIE C.1.) 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
Obręb/numer działki 

3.  ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 
Miejscowość Kod pocztowy Poczta 
Obręb/numer działki 

4.  FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  

□własność □ współwłasność □użytkowanie wieczyste □zarząd lub użytkowanie □posiadanie 

5.  OŚWIADCZAM, ŻE: 

Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji będę gromadzić w kompostowniku  
o pojemności .............m3, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne 

potrzeby 
 

□  TAK                                    □  NIE 

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

1.  WYLICZENIE STAWKI OPŁATY  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części C.3.: Stawka opłaty: 

Wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (iloczyn liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość i stawki 

opłaty): 
 
 

…………………. osób 

 
 

………… zł/osobę 

 
 

…………………….. złotych 
2.  WYLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK  
(należy wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt C.5. Opcji „tak”) 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części C.3.: 

Kwota zwolnienia w opłacie 
od jednej osoby 
zamieszkującej 
nieruchomość: 

Kwota miesięcznego zwolnienie w 
opłacie za gospodarowanie odpadami 
(iloczyn liczby osób zamieszkujących 
nieruchomość i kwoty zwolnienia): 

 
 

…………………. osób 

 
 

………… zł/osobę 

 
 

…………………….. złotych  

3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA 
(kwota z pozycji D.1. pomniejszona o przysługujące zwolnienie z pozycji D.2.) 

 
………………………………… złotych 
WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZWOLNIONY Z OPŁATY: 
 

□ dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty załączono do niniejszej deklaracji 
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 dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty złożono w GOPS w Turośni Kościelnej 

E. OBLICZENIE  OPŁATY  KWARTALNEJ 
Stawka opłaty z części D.1. lub D.3.: Opłata kwartalna: 

 
 

…………………. złotych 

 
x 3 miesiące 

 
 

…………………….. złotych 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem 
faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z 
rzeczywistością.         

 
 
 

..….…-…………-..……………….. 
(data) 

 
 

………………………………………..… 
(czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Wypełniając obowiązek określony w art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy że: 
1.Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Turośń Kościelna z siedzibą w Turośni Kościelnej, ul. 
Białostocka 5. 
2.Może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając maila na adres: 
iod_ug_turosn_koscielna@podlaskie.pl  
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO celem spełnienia wymogów prawnych. 
4.Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) m.in.:  
-ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.),  
-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 poz. 1323 ze zm.), 
-ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 
5.Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6.Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji. 
7.Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt 
dla organów gmin). 
8.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych).  
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22 RODO. 
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 2020 r., poz. 1427 z późn. 
zm.). 
2)Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie nie 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
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wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Turośń Kościelna 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. 
3)Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna pisemnie, 
osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
4)Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turośń Kościelna 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. 
5)W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta 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. 
6)Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać wyliczoną stawkę opłaty kwartalnej w następujących 
terminach: 
za I kwartał do 15 marca danego roku,  
za II kwartał do 15 maja danego roku, 
za III kwartał do 15 września danego roku, 
za IV kwartał do 15 listopada danego roku. 
 
*- rubryki nieobowiązkowe 
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