
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
POLA WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) 
Składający: Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
Miejsce składania: Urząd Miasta Kutno (Kancelaria Urzędu) Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno 
Organ właściwy: Prezydent Miasta Kutno 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
◻ pierwsza deklaracja ............................ (data powstania obowiązku opłaty: dzień-miesiąc-rok) 
◻ zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi .............................. (data zmiany: dzień-miesiąc-rok) 
◻ korekta deklaracji ............................ (okres którego dotyczy korekta: od dzień-miesiąc-rok do dzień-miesiąc-
rok) 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
◻ właściciel ◻ współwłaściciel ◻ użytkownik wieczysty ◻ inny podmiot władający nieruchomością 
◻ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU OKREŚLONEGO W CZĘŚCI B 

C.1. Dane podmiotu składającego deklarację 

3. Nazwisko i imię*/Pełna nazwa** 

4. Numer PESEL* 5. Numer NIP** 

C.2. Adres zamieszkania*/Adres siedziby** 

6. Kraj 7. Województwo 

8. Powiat 9. Gmina 

10. Miejscowość 11. Ulica  

12. Nr domu  13. Nr lokalu 

14. Kod pocztowy 15. Poczta 

16. Nr telefonu składającego***  



D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

17. Miejscowość 18. Ulica 

19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (wypełnić gdy dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi) 

23. Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
◻  1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  
◻ 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne 

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w 
części D niniejszej deklaracji 
zamieszkuje (liczba osób) 

24. 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi **** 

25.    
 

                                                                     zł/osobę 

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczby osób 
zamieszkujących daną nieruchomość z poz. 24 oraz 
stawki opłaty z poz. 25) 

26.  
                                                              zł/miesięcznie 

F1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz. 23 
pkt.1) 
Wysokość zwolnienia z części opłaty z tytułu 
gromadzenia bioodpadów w kompostowniku 
przydomowym i kompostowania w nim  
bioodpadów**** 

27.                                                                     
 

                                                                            zł 

Wyliczenie miesięcznej kwoty zwolnienia (iloczyn poz. 
24 i poz. 27) 

28.   
 

                                                                            zł 

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu 
częściowego zwolnienia z opłaty (różnica opłaty z poz. 
26 i kwoty zwolnienia z poz. 28) 

29.                                                                        
 

                                                               zł/miesięcznie 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

30. Miejscowość i data 31. Czytelny podpis 



H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
 

POUCZENIE: 

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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) 

INFORMACJA: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Kutno deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.  
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
3) Wpłaty należy dokonywać bez wezwania w terminach: do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

OBJAŚNIENIA: 

Deklaracja dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

* dotyczy osób będących osobami fizycznymi, 

** dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, 

*** wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe, 

**** stawka opłaty i wysokości zwolnienia zgodna z Uchwałą Rady Miasta Kutno w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 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 

KLAUZULA INFOMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (zwanego dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kutno (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 
Kutno). 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
na adres e-mail: iod@kutno.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze) lub 
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi) w związku z: 
- art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu realizacji 
obowiązków lub wykonania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ww. aktów prawnych. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a 
następnie archiwizowane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa oraz innym 
podmiotom, na podstawie umów zawartych z Administratorem. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/Pana 
danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, jak również w przypadkach przewidzianych w przepisach 
prawa prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy RODO. 
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

 

 


