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                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 

                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr XVIII/113/2020      

                                                                                                                                                                                                              Rady Gminy Baranowo 

                                                                                                                                                                                                            z dnia 10 stycznia  2020 r. 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI   KOMUNALNYMI 

Podstawa 

prawna: 

art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.), 

Składający: 

 

Termin 

składania:   

formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na 

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

wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo, 

 

-14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów,                                                                                                                                               

 – 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. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia,  

w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy w Baranowie,  Rynek 7,  06-320 Baranowo 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
Wójt Gminy Baranowo 

     Rynek 7 

 06-320 Baranowo 

  

 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

☐                                                                                 
PIERWSZA DEKLARACJA …………………………………(Data zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów 

komunalnych)                                                                                                                                                                               
             (miesiąc i rok) 

☐ 
USTANIE OBOWIĄZKU NALICZENIA OPŁATY………………………………..(Data nastąpienia zmiany)                                                                  

  (miesiąc i rok) 

☐ 

 ZMIANA DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO USTALENIA OPŁATY………………………………..(Data nastąpienia zmiany)                        

          (miesiąc i rok) 

  

 
C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                               ☐  
WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

 

       ☐  
 

UŻYTKOWNIK 

WIECZYSTY 

 

 

      ☐ 
 

ZARZĄDCA / UŻYTKOWNIK 

 

 

       ☐ 
 

INNY PODMIOT 

WŁADAJĄCY 
NIERUCHOMOŚCIĄ  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
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3. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT) 

 

☐ 
OSOBA FIZYCZNA 

☐ 
OSOBA PRAWNA 

☐ 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 

NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

4. NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO 

                                                                            - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                  

        5.  PESEL    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6. NIP   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         7.  REGON   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

D.1. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

8. KRAJ 

 

9. WOJEWÓDZTWO 

 

10. POWIAT 

 

11. GMINA 
 

12. ULICA 
 

13. NR DOMU 
 

14. NR 
LOKALU 

 

15. MIEJSCOWOŚĆ 

 

16. KOD POCZTOWY 

 

17. POCZTA 

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY ADRES SIEDZIBY LUB ZAMIESZKANIA 

18. KRAJ 

 

19. WOJEWÓDZTWO 

 

20. POWIAT 

 

21. GMINA 
 

22. ULICA 
 

23. NR DOMU 
 

24. NR 
LOKALU 

 

25. MIEJSCOWOŚĆ 

 

26. KOD POCZTOWY 

 

27. POCZTA 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

28. KRAJ 

 

29. WOJEWÓDZTWO 

 

30. POWIAT 

 

31. GMINA 
 

32. ULICA 
 

33. NR DOMU (nr działki 
jeśli brak nr domu) 

 

34. NR 
LOKALU 

 

35. MIEJSCOWOŚĆ 

 

36. KOD POCZTOWY 

 
 

37. POCZTA 

 

38. NR TELEFONU: 

 

39. E-mail: 

F.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH. 

        F.1.    INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI I SPOSOBIE NALICZANIA OPŁATY. 

40. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 

1) od gospodarstw domowych liczących jedną osobę  - 40,00 złotych, 

2) od gospodarstw domowych liczących dwie osoby - 71,00 złotych,   

3) od gospodarstw domowych liczących więcej niż dwie osoby - 94,00 złote.                       

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierana od gospodarstwa domowego, przez które rozumie się osoby wspólnie 
prowadzące gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej deklaracji. Opłatę miesięczną za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości wyżej określonej, w zależności od zadeklarowanej liczby osób tworzących gospodarstwo 

domowe. 

     F.2.    OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 

41. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji 

zamieszkuje: ………………………………………… 
(należy podać liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe) 

 

42. Oświadczam, że zamierzam zbierać odpady w sposób:            

                                                                                                                                ☐    selektywny 
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:                

                                                                                                   

43.(……………………………..)    złotych/miesiąc 

 

  

Zwolnienie z części opłaty w przypadku zaznaczenia poz. 49: 

 

44.  4,00 złote/miesiąc 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA 

KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

         G.1.   INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI I SPOSOBIE NALICZANIA OPŁATY. 

45. Roczna ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, wynosi: 

1) 252,00 złotych.  

 Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, równa jest iloczynowi właściwej stawki w wysokości wyżej określonej, w zależności od liczby zadeklarowanych domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

     

   G.2.   OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. 

46. Oświadczam, że zamierzam zbierać odpady w sposób: 

                                                                                ☐    selektywny  
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji, znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w ilości ………………..sztuk. 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosi: 

47.(………………………) złotych/rok. 

Zwolnienie z części opłaty w przypadku zaznaczenia poz. 49: 48. 4,00 złote/rok. 

49. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 

ODPADY KOMUNALNE Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. 

  ☐    posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 

Brak zaznaczenia kwadratu oznacza nieposiadanie kompostownika i nie kompostowanie bioodpadów. 

H.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

                 50.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                      (miejscowość i data) 

51.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        (czytelny podpis lub podpis i pieczęć) 

52. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

53. UWAGI ORGANU: 

 

 

 
Pouczenie 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2010 z późn. zm.)  
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Objaśnienia: 
 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Baranowo 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.  

2. 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 do Wójta Gminy Baranowo 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. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której 

dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym 

nastąpiła zmiana. 

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Baranowo określa w drodze decyzji wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez 

Radę Gminy Baranowo metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku ich 

braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią 

ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać, w terminach określonych w odrębnej uchwale 

Rady Gminy Baranowo. Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Baranowie lub przelewem na rachunek 

bankowy nr 85 8917 0001 0030 1240 2000 0010. 

 

KLAUZULA 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pani/Pana. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, zwane dalej także RODO) 

informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy w Baranowie Rynek 7, 

06-320 Baranowo tel. (29) 761 37 76, sekretariat email:ug@baranowo.pl 

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@artaro.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi 

odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Baranowo zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi pocztowemu  

i kurierowi w celu doręczenia korespondencji papierowej, oraz podmiotom przetwarzającym: 

a/ każdorazowemu podmiotowi gospodarczemu odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Baranowo. 

b/ podmiotowi, któremu powierzono dane osobowe w związku z techniczną kompleksową obsługą informatyczną 

systemu odpadów komunalnych w Gminie Baranowo. 

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

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków wynikających z ustawy 

z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.) 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których 

podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej. 

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przez ustawą z dnia 13 

września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) i rozporządzenie 

RODO, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną. 

 ……………………………………….. 

                                                                                                                                              (data i podpis) 

mailto:ug@baranowo.pl

