
Projekt 
 
z dnia  18 sierpnia 2020 r. Zatwierdzony przez 
......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Gniezno w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.  

§ 2. 1.  Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy 
Gniezno w Urzędzie Gminy Gniezno, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej: 

1) 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 - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana; 

3) w przypadku 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. 

2. Deklaracja, o której mowa w § 1 dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Gniezno. 

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

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

2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formatach elektronicznych: xml, doc, docx, gif, jpg, pdf, rtf; 

3) deklaracje powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego  kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 700 z późn. zm.) i rozporządzeniem 
Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1760). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 20.02.2020 r., poz. 1719). 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 października 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr …………….Rady Gminy Gniezno z dnia ………….2020 r. 
 

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI…………. 

Numer dokumentu 

 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  

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

Składający: 
Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Gniezno, przez których rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- w przypadku 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. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY GNIEZNO Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 

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

 1. Pierwsza deklaracja¹ od………………….                        2. Nowa deklaracja² od……………… 

 3. korekta deklaracji od……………….. 

B1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. użytkownik wieczysty  4. zarządca, zarząd wspólnoty mieszkaniowej 

 5. inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca, itp.) 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Imię (imiona) i Nazwisko/ Nazwa podmiotu  

Imię ojca i imię matki  

Nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr NIP (osoby prawne)  

Numer telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  

D. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
(adres do korespondencji) 
Kraj: 
 

Województwo: Powiat: Gmina: 
 
 

Ulica: 
 
 

Nr domu/ lokalu: Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić gdy adres 
nieruchomości jest inny, niż wskazany w części D) 

Kraj: 
 

Województwo: Powiat: Gmina: 

Ulica: Nr domu/ lokalu: 
 

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: 

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI 

 Zamieszkała należy wypełnić część G i H 

 Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość 
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

należy wypełnić część I 
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G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E 
niniejszej deklaracji zamieszkuje następująca liczba osób: 

 

G1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
BEZ ZWOLNIEŃ: 

a) liczba mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość 

b) stawka opłaty 
podstawowej 

c) wysokość opłaty 

(a x b) 

   

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

 TAK 

Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące 
odpady komunalne  

 NIE 

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

H1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY 
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM: 

a) liczba mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość 

b) zwolnienie na jednego 
mieszkańca 

c)  wysokość zwolnienia z tytułu 
posiadania kompostownika (a x b) 

   

H2. OBLICZANIE WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA 
KARTY DUŻEJ RODZINY (KDR) – należy wypełnić załącznik nr 1 

a)  liczba mieszkańców spełniających warunki określone w § 4 
Uchwały Rady Gminy Gniezno z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  

b) wysokość zwolnienia  
na jednego mieszkańca 

c) wysokość zwolnienia z tytułu 

posiadania  KDR   

(a x b) 

  
część stawki    ……….. 

 

  
całość stawki   ……….. 

 

H3. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ 

a) wysokość opłaty 
z części  G1 c) 

b) wysokość zwolnienia z tytułu 
posiadania kompostownika 

z części H1 c)  

c) wysokość zwolnienia z tytułu 
posiadania KDR z części H2 c) 

d) wysokość opłaty po 
uwzględnieniu zwolnień 

(a – b – c) 

    

 

I. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB 
INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Obliczenie wysokości rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) ilość nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

b) roczna ryczałtowa 
stawka opłaty 

c) wysokość opłaty 

(a x b) 

   

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 

 

 

…………………….……………………………. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

….……………………………………………. 

(czytelny podpis) 
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K. ADNOTACJE ORGANU  

 

 

L. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, e-mail: 
sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl  
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Gniezno, e-mail: iod@lesny.com.pl  
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa (np.):  
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. 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. 

5. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c 
RODO) oraz w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
6. Odbiorcami danych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych 
umów zawartych z Urzędem Gminy Gniezno.  
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.  
8. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny 
do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.  
9. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/ Pan prawo żądania:  
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
- sprostowania danych,  
- usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO  
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
10. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 3, 00-193 Warszawa), jeśli uzna,  
że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.  
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/ Pan zobowiązana/y do ich podania.  
12. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.  

 
M. POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku zaległości w opłacie za gospodarowanie 
odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 

N. OBJAŚNIENIA 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta 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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
3. Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części E deklaracji, podzielono na dwie grupy opisane  
w punktach G oraz I: 
- G - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują 
mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, B1, C, D, E, F, G, H, J. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego 
typu nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określonej w obowiązującej uchwale Rady Gminy Gniezno w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym oraz posiadających Kartę Dużej Rodziny stanowi różnicę między wysokością opłaty a wysokością częściowych 
zwolnień.  
- I - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: B, B1, C, D, E, F, I, J. 
4. Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczbę osób aktualnie 
zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. 
5. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. 
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Załącznik nr 1 
do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

 

Informacja o mieszkańcach posiadających Kartę Dużej Rodziny 
 

 

A. Dane składającego deklarację  
IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / PEŁNA NAZWA (dotyczy osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 
 
 

 

B. Adres nieruchomości, na której powstają odpady 

ULICA NR BUDYNKU NR LOKALU 

    
C. Dane dotyczące mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny 

zamieszkujących daną nieruchomość, którzy korzystają z częściowego zwolnienia 

z opłaty1  
      

 Lp. Numer Karty Dużej Rodziny Termin ważności Karty Dużej Rodziny   

      

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      

 5.     

      

 6.     

      

 7.     

      

 8.     

      

 9.     

      

 10.     

      

 11.     

      

 12.     

      

 13.     

      

 14.     

      

D. Podpis składającego deklarację 

MIEJSCOWOŚĆ CZYTELNY PODPIS 

  
 
 

1
W przypadku większej liczby mieszkańców uprawnionych do korzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wypełnić dla tej samej nieruchomości dodatkowy załącznik. 
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UZASADNIENIE

Nowy wzór deklaracji uwględnia rejestrowanie częściowego zwolnienia z opłaty dla rodzin
wielodzietnych, które wprowadza Uchwała Rady Gminy Gniezno z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin
wielodzietnych , o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.
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