
     

Nr ewidencyjny ___________ 
  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 KOMUNALNYMI  
 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888). 

Składający: formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy 

Choczewo. Deklarację należy dostarczyć: osobiście, listownie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Termin składania deklaracji: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

lub powstania na danej nieruchomości odpadów, bądź do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji.  

Miejsce składania: Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1.Wójt Gminy Choczewo 

ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                             
 

    ❑  pierwsza deklaracja                   ❑ nowa deklaracja   ____ - ____ - ______ 
                                                                                                                                               Dzień       Miesiąc          Rok 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 ❑ właściciel nieruchomości   ❑   najemca, dzierżawca                        ❑  współwłaściciel  

 ❑    użytkownik wieczysty       ❑   zarządca nieruchomości wspólnej   ❑  inny                              
                                                                                                                                                                                                      

4. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 ❑ osoba fizyczna          ❑  osoba prawna          ❑  jednostka organizacyjna nie posiadająca         

                                                                                    osobowości prawnej 

5. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / pełna nazwa (dotyczy pozostałych podmiotów) 

    

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

6. Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP lub REGON (dotyczy pozostałych podmiotów) 

 

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

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY 

7. kraj 8. województwo  9. powiat 

10.gmina 11.ulica 12.nr domu 13.nr lokalu 

14.miejscowość 15.kod pocztowy 16.poczta 

17. numer telefonu                            18. adres e-mail 

19. nr działki w rejestrze gruntów1: 

 
1 Nr działki podać tylko, gdy adres zamieszkania jest również miejscem powstawania odpadów.  



 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY2 - jeśli jest inny niż podany w 

części D 

20.miejscowość 21.ulica 22.nr domu 23.nr lokalu 

24.kod pocztowy 25.poczta 

26.nr działki w rejestrze gruntów: 

 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

27.Oświadczam, że  

   ❑  kompostuję bioodpady w kompostowniku przydomowym 

            ❑  nie kompostuję bioodpadów w kompostowniku przydomowym 
 

28.Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady, faktycznie zamieszkuje …....... 

osób. 
 

29. SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób zamieszkujących x stawka opłaty): 
 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 

Stawka 

opłaty 

Kwota 

do zapłaty 

                           

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

  

           …....................................                                                  …....................................... 
                   (miejscowość i data)                                                                                 (czytelny podpis) 

 

H. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

 

Pouczenie: Pouczenie: 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

2. Kwotę wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać 

bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, który zostanie automatycznie wygenerowany w Urzędzie 

Gminy Choczewo po złożeniu deklaracji, w terminie  do 15 dnia każdego miesiąca z góry. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Choczewo 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. 

 
2 Dla każdej nieruchomości należy złożyć osobną deklarację. 



4.   Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwane RODO), informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy 

Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo reprezentowany przez Wójta 

Gminy Choczewo, adres kontaktowy e-mail: sekretariat@choczewo.com.pl, tel. +48 58 572 39 40 lub 58 572 39 13. 

Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie 

się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa oraz waszych podopiecznych 

danych osobowych, a także korzystania  

z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych UG Choczewo; e-mail: IODO@choczewo.com.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Choczewo ul. 

Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Szczegółowe dane dotyczące 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Choczewo znajdują się na stronie: 

https://www.choczewo.com.pl/rodo/ 

 

                                                                      

                                                                                                            ………………………….. 
                                                                                                                            Podpis 
 
 

https://www.choczewo.com.pl/rodo/

