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DEKLARACJA  
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 

 
Podstawa prawna:            Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
                                          (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 
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 Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik  
Termin składania:         Pierwsza deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego                 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Nowa deklaracja składana jest  
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel 

nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 

miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
Organ właściwy                 
do złożenia deklaracji:      Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik  

    
 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
 

 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”): 
□ 1. pierwsza deklaracja od* ……………………………………………………………………..…………………….. (dzień, miesiąc, rok) 

□ 2. nowa deklaracja dotycząca zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty**..………..……(dzień, miesiąc, rok) 

□ 3. korekta deklaracji od  ………………………………………………………………………………………..…….. (dzień, miesiąc, rok) 

*pierwsza deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych 
**nowa deklaracja składana jest w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel 

nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
 

 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
□    1. właściciel                

□    2. współwłaściciel             

□    3. użytkownik wieczysty  

□    4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu     

□    5. inny podmiot władający nieruchomością 



 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
***dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  
****dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
 
C. 1. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE (1) 
 

2. Status prawny składającego: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
 

 □    1. osoba fizyczna              □    2. osoba prawna            □    3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
3. Nazwisko i imię*** / pełna nazwa**** 
 
 
4. Numer PESEL*** 
 

5. Identyfikator REGON **** 6. Numer NIP ***/**** 7. Symbol PKD **** 

C. 1. 2. ADRES ZAMIESZKANIA*** / ADRES SIEDZIBY**** 
8. Kraj 
 

9. Województwo 
 

10. Powiat 
 

11. Gmina 
 

12. Ulica 
 

13. Nr domu 
 

14. Nr lokalu 15. Telefon 
 
 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 19. E-mail 

C. 1. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI  
(WYPEŁNIĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
20. Kraj 
 

21. Województwo  22. Powiat 
 

23. Gmina 
 

24. Ulica 
 

25. Nr domu 
 

26. Nr lokalu 27. Telefon 

28. Miejscowość 29. Kod pocztowy 
 

30. Poczta 31. E-mail 

C. 2. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (2) 
32. Status prawny składającego: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
□    1. osoba fizyczna              □    2. osoba prawna            □    3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
33. Nazwisko i imię*** / pełna nazwa**** 
 

34. Numer PESEL ***  35. Identyfikator REGON **** 36. Numer NIP ***/**** 37. Symbol PKD **** 

C. 2. 2. ADRES ZAMIESZKANIA*** / ADRES SIEDZIBY**** 
38. Kraj 39. Województwo 40. Powiat 

41. Gmina 42. Ulica 43. Nr domu 44. Nr lokalu 45. Telefon 

46. Miejscowość 47. Kod pocztowy 48. Poczta 49. E-mail 

C. 2. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI  
(WYPEŁNIĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
50. Kraj 
 

51. Województwo  52. Powiat 
 
 

53. Gmina 
 

54. Ulica 
 

55. Nr domu 
 

56. Nr lokalu 57. Telefon 

58. Miejscowość 59. Kod pocztowy 
 

60. Poczta 61. E-mail 

C. 3. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (3) 
 

62. Status prawny składającego: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”) 
□    1. osoba fizyczna              □    2. osoba prawna            □    3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 
63. Nazwisko i imię*** / pełna nazwa**** 
 
 
 

64. Numer PESEL*** 65. Identyfikator REGON **** 66. Numer NIP ***/**** 67. Symbol PKD **** 
 



C. 3. 2. ADRES ZAMIESZKANIA*** / ADRES SIEDZIBY**** 
68. Kraj 69. Województwo 70. Powiat 

71. Gmina 72. Ulica 73. Nr domu 74. Nr lokalu 75. Telefon 

76. Miejscowość 77. Kod pocztowy 78. Poczta 79. E-mail 

C. 3. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI  
(WYPEŁNIĆ JEŚLI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
80. Kraj 81. Województwo 82. Powiat 

83. Gmina 84. Ulica 85. Nr domu 86. Nr lokalu 87. Telefon 

88. Miejscowość 89. Kod pocztowy 90. Poczta 91. E-mail 

 
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(WYPEŁNIĆ JEŚLI ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA) 
 
92. Gmina 
 

93. Ulica 94. Nr domu 95. Nr lokalu 

96. Miejscowość 
 

97. Kod pocztowy 98. Poczta 

99. W przypadku gdy nieruchomość nie ma 

numeru porządkowego proszę zaznaczyć 

dane geodezyjne (nr działki i nr księgi 

wieczystej) 
 

99a. Numer działki/działek 99b. Numer księgi wieczystej 

 
E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
E. 1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie posiadających zwolnienia z żadnego tytułu 
 
100. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…… 
                                                                                                                                                                                                                        (liczba mieszkańców) 
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

       ….………………….……….      X          35,00 zł              =          ………………………….………… zł 

                (ilość osób zamieszkałych)                                     (stawka opłaty)                                (iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty) 

 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 
(słownie złotych….……………………………………………………………………………………………..………...) 
 
E. 1. 1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 
 
101. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….……  
                                                                                                                                                                                                                        (liczba mieszkańców)                                                                                                                                                                                                                     
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….      X                 26,25 zł              =         ………………………….………… zł 

              (ilość osób zamieszkałych)                           (stawka opłaty po zastosowaniu zwolnienia)                   (iloczyn liczby osób zamieszkałych  

                                                                                                                                                                          i stawki opłaty po zastosowaniu zwolnienia) 

                                                             
 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 
(słownie złotych….……………………………………………………………………………………………..………...) 
 
 



E. 1. 2. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym 
 
102. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….……  
                                                                                                                                                                                                                        (liczba mieszkańców)                                                                                                                                                                                                                     
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

….………………….……….        X                    33,25 zł                        =         ………………………….………… zł 

 (ilość osób zamieszkałych)                             (stawka opłaty po zastosowaniu zwolnienia)           (iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty 

                                                                                                                                                     po zastosowaniu zwolnienia)                                                            

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 
(słownie złotych….……………………………………………………………………………………………..………...) 
 
E. 1. 3. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
w kompostowniku przydomowym oraz posiadających zwolnienie z tytułu rodzin wielodzietnych o których 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 
 
103. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….……  
                                                                                                                                                                                                                        (liczba mieszkańców)                                                                                                                                                                                                                     
 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 
 

….………………….……….         X                 8,75 zł              =            ………………………….………… zł 

(ilość osób zamieszkałych korzystających ze zwolnienia )                                                                               (iloczyn ilości osób oraz zwolnienia – „I”) 

 

 

….………………….……….         X                 1,75 zł              =            ………………………….………… zł 

 (ilość osób zamieszkałych korzystających             (zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika)                (iloczyn ilości osób oraz zwolnienia  

ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika)                                                                                              z tytułu posiadania kompostownika – „II”) 

 

….………………….……… zł         +                ….. zł              =            ………………………….………… zł 

(iloczyn ilości osób oraz zwolnienia  – „I”)                               (iloczyn ilości osób                                                  (suma zwolnień – „III”) 

                                                                         oraz zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika – „II”)                

 

 

….………………….……….         X                 35,00 zł              =            ………………………….………… zł 

                  (ilość osób zamieszkałych)                                          (stawka opłaty)                           (iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty – „IV”) 

 

 

   …….………………….…… zł        -                …... zł              =            ………………………….………… zł  

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty – „IV”)      (suma zwolnień  – „III”)       (miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)  

 

 

 
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł 
(słownie złotych….……………………………………………………………………………………………..………...) 
 
 
 
 



E. 2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 
 
104. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne     
gromadzone są w (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”): 
 

□  pojemnikach w ilości łącznej ………………… szt. 
 

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty - pojemniki: 
 
 

Pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3)              ……..         X     6,30 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik o pojemności 240 litrów (0,24 m
3
)              ……..         X     12,60 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik o pojemności 1100 litrów (1,10 m
3
)              ……..         X     58,20 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik o pojemności 2200 litrów (2,20 m
3
)              ……..         X     116,40 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik KP-5 o pojemności 5000 litrów (5,00 m
3
)     ……..         X     264,50 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik KP-7 o pojemności 7000 litrów (7,00 m
3
)     ……..         X     370,30 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik KP-10 o pojemności 10000 litrów (10,00 m3)     ……..         X     529,00 zł     =      ………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                            (liczba pojemników)     (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

                

Pojemnik typu dzwon o pojemności 1500 litrów (1,50 m
3
) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne 

lub papier 

                                                                                       ……..        X     79,30 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik typu dzwon o pojemności 1700 litrów (1,70 m
3
) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne 

lub papier 

                                                                                       ……..        X     89,90 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Pojemnik typu dzwon o pojemności 2000 litrów (2,00 m
3
) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne 

lub papier 

                                                                                       ……..        X     105,80 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

                

 



Pojemnik typu dzwon o pojemności 2100 litrów (2,10 m
3
) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne 

lub papier 

                                                                                       ……..        X     111,10 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

                

Pojemnik typu dzwon o pojemności 2500 litrów (2,50 m
3
) na szkło bezbarwne, kolorowe, metale i tworzywa sztuczne 

lub papier 

                                                                                       ……..        X     132,20 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

 

□  workach w ilości łącznej ………………… szt. 

 
Wyliczenie miesięcznej opłaty - worki: 
 
Worek o pojemności min. 80 litrów (0,08 m

3) na szkło bezbarwne lub kolorowe 

                                                                                      ……..         X    12,00 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

Worek o pojemności min. 120 litrów (0,12 m
3) na metale i tworzywa sztuczne lub papier          

                                                                                       ……..         X    18,00 zł     =      ……………….………… zł                               

                     (rodzaj pojemnika)                                                  (liczba pojemników)       (stawka opłaty)    (iloczyn  liczby pojemników i stawki opłaty) 

 

 

Wyliczenie miesięcznej opłaty – pojemniki i worki: 

 

….………………….……….zł    +      …………………………...…zł      =      ………………………………….…… zł 

    (suma iloczynów liczby pojemników                    (suma iloczynów liczby worków                                (suma opłat tj. wysokość opłaty miesięcznej) 

                          i stawki opłaty)                                             i stawki opłaty)                  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………..….……..…. zł 
(słownie złotych…………………………………………………………………………………………..……….….....) 
 
E. 3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 
 

 
105. Oświadczam, że wysokość rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
dla nieruchomości wskazanej w części D wynosi: 
 
Wyliczenie rocznej ryczałtowej opłaty: 
 

                         …………                          X                 169,00 zł               =                 ………… zł                                                

(ilość nieruchomości, na których znajdują się                            (ryczałtowa stawka opłaty)      (iloczyn ilości nieruchomości, na których  znajdują się domki                                            

 domki letniskowe lub innych nieruchomości                                                                                letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych            

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe)                                                           na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz ryczałtowej  

 stawki opłaty)         

 

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi  …………………..….……..…. zł 
(słownie złotych…………………………………………………………………………………………..……….….....) 



E. 4. Łączna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 
106. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne 

powstają w sposób określony w punktach: 
 
□  E. 1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie posiadających zwolnienia z żadnego tytułu 

□  E. 1. 1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348) 

□  E. 1. 2. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

□  E. 1. 3. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz posiadających zwolnienie  

z tytułu członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1348)         

□  E. 2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

□  E. 3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

 
Suma poszczególnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowanych wskazanych w pozycjach 
(E. 1., E. 1. 1., E. 1. 2., E. 1. 3., E. 2., E. 3.), stanowiąca łączną wysokość opłaty …………………… zł.   
                                                   
(słownie złotych………………………………………………………………………………..……………………….. ) 

 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
F. 1. PODPIS PODATNIKA (1)/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (1) 
107. Imię  108. Nazwisko 

109. Data i miejsce wypełnienia deklaracji 
 

110. Czytelny podpis  

F. 2. PODPIS PODATNIKA (2)/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (2) 
111. Imię 112. Nazwisko 

 
113. Data i miejsce wypełnienia deklaracji 114. Czytelny podpis 

 
 

F. 3. PODPIS PODATNIKA (3)/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA (3) 
115. Imię 116. Nazwisko 

 
117. Data i miejsce wypełnienia deklaracji 118. Czytelny podpis 

 
G. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427). 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH : OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1 (zwanego 
dalej RODO) informuję, że: 

a) Administratorem danych osobowych jest: Miasto i Gmina Kórnik, pl. Niepodległości 1, 62 - 035 Kórnik, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Kórnik. 

b) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez nr telefonu – 61 8170-411 wew. 672, adres poczty elektronicznej: abi@umig.kornik.pl, lub 
pisemnie na adres siedziby Urzędu wskazany pod lit. a. 

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miasta 

i Gminy Kórnik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz: 
 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, 
 oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji. 
d) Dane osobowe będą przekazane podmiotom, z którymi Administrator  zawarł umowę  na świadczenie usług. Dane podmiotów dostępne są na BIP.  
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem   Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Okres przechowywania 
danych może ulec przedłużeniu ze względu na inne przepisy prawa. 

f) Przysługuje Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
h) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie. 
i) W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 
j) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane nie na 

podstawie obowiązującego przepisu prawa, są dobrowolne. Niepodanie ich może jednak skutkować ograniczeniem form komunikacji.  
 
Objaśnienia: 
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte 

rejestrem PESEL. 
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D niniejszej deklaracji, podzielono na sześć grup opisanych w punkcie E.:  
 
Punkt E. 1. – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele 
tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, F oraz pkt E. 1. 
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.   
Punkt E. 1. 1. – dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348). 
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, F oraz pkt E. 1. 1. 
Punkt E. 1. 2. – dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, F oraz w pkt E. 1. 2. 
Punkt E. 1. 3.  – dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz posiadających zwolnienie z tytułu członków rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia  
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1348). Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, F oraz w pkt E. 1. 3. 
Punkt E. 2. – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w 

częściach: A, B, C, D, F oraz pkt E. 2. 
Punkt E. 3. – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, F oraz w pkt. E. 3. 
Punkt E. 4. – łączna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Suma poszczególnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarowanych 
wskazanych w pozycjach (E. 1., E. 1. 1., E. 1. 2., E. 1. 3., E. 2., E 3.), stanowiąca łączną wysokość opłaty. 
 
4)  Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały Rady Miasta i Gminy Kórnik. 
 
 
 
 
 

mailto:abi@umig.kornik.pl

	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled185: Yes
	untitled186: Yes
	untitled187: Yes
	untitled188: Yes
	untitled189: Yes
	untitled190: Yes
	untitled191: Yes
	untitled192: Yes
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: 
	untitled58: 
	untitled59: 
	untitled60: 
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled193: Yes
	untitled194: Yes
	untitled195: Yes
	untitled196: Yes
	untitled197: Yes
	untitled198: Yes
	untitled199: Yes
	untitled200: Yes
	untitled201: Yes
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: 
	untitled81: 
	untitled82: 
	untitled83: 
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: 
	untitled102: 
	untitled103: 
	untitled104: 
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: 
	untitled110: 
	untitled111: 
	untitled112: 
	untitled113: 
	untitled114: 
	untitled115: 
	untitled116: 
	untitled117: 
	untitled118: 
	untitled119: 
	untitled120: 
	untitled121: 
	untitled122: 
	untitled123: 
	untitled124: 
	untitled125: 
	untitled126: 
	untitled127: 
	untitled128: 
	untitled129: 
	untitled130: 
	untitled131: 
	untitled132: 
	untitled133: 
	untitled134: 
	untitled135: 
	untitled136: 
	untitled137: 
	untitled138: 
	untitled139: 
	untitled140: 
	untitled141: 
	untitled142: 
	untitled143: 
	untitled144: 
	untitled145: 
	untitled146: 
	untitled147: 
	untitled148: 
	untitled149: 
	untitled150: 
	untitled151: 
	untitled202: Yes
	untitled152: 
	untitled153: 
	untitled154: 
	untitled155: 
	untitled156: 
	untitled157: 
	untitled158: 
	untitled159: 
	untitled160: 
	untitled161: 
	untitled162: 
	untitled163: 
	untitled164: 
	untitled165: 
	untitled166: 
	untitled167: 
	untitled168: 
	untitled169: 
	untitled170: 
	untitled171: 
	untitled172: 
	untitled173: 
	untitled174: 
	untitled175: 
	untitled176: 
	untitled177: 
	untitled178: 
	untitled179: 
	untitled180: 
	untitled203: Yes
	untitled204: Yes
	untitled205: Yes
	untitled206: Yes
	untitled207: Yes
	untitled208: Yes


