
Załącznik do Uchwały Nr XXII/149/19 

                 Rady Gminy Jeżowe 

                 z dnia 17 grudnia2019r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna: 

 

Składający:               

 

Termin składania: 

 

 

Miejsce składania:  

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

z późn. zm.) 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Jeżowe 

w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych, lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 

danych zawartych w deklaracji. 

 Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY JEŻOWE 

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

                  Pierwsza deklaracja                                                     Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

 

  (data powstania obowiązku: ____  -_____   -_______)                            (data zmiany: ____  -_____   -_______) 

Uzasadnienie zmiany: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

               Właściciel nieruchomości              Współwłaściciel                                      Najemca, dzierżawca 

 

              Użytkownik wieczysty                       Inny……………………………………………………………… 
                                                                                              

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□Osoba fizyczna       □  Osoba prawna          □ Jednostka organizacji nie posiadająca osobowości prawnej   

(dot. osób 

fizycznych) 

 

NAZWISKO i IMIĘ                                          

 

 

 

PESEL                                                                     

           

 

(dot. osób 

prawnych 

i jednostek 
organizacyjnych) 

PEŁNA NAZWA  

 

NIP           REGON  

IMIONA, NAZWISKA I ADRESY WSPÓLNIKÓW (dot. spółek nieposiadających osobowości 

prawnej) 

 

 

 Miejscowość 

 

 Ulica  Nr domu       Nr lokalu 

Gmina 

 

Kod pocztowy   Poczta 

 

 

NR TELEFONU (pole nieobowiązkowe)  

 

 

ADRES e-mail (pole nieobowiązkowe)  

 

 
 



E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA  

 
 Miejscowość 

 

 Ulica   Nr domu         Nr lokalu 

 Gmina 

 

  Kod pocztowy   Poczta 

 

 

 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 
 

 Oświadczam, iż nieruchomość wskazana w punkcie E: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

                      POSIADA kompostownik przydomowy i kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne               
oraz do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę niższą 

 

                          NIE POSIADA kompostownika przydomowego  i do ustalenia opłaty przyjmuje stawkę wyższą      

            

 
 

 

 

G. OŚWIADCZENIE O LICZBIE MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E  

niniejszej deklaracji zamieszkuje następująca liczba mieszkańców.                        
                             

 

…................ 
(wpisać ilość mieszkańców) 

 

 H.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

         (Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy) 

 

 

H1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami określona w Uchwale Rady Gminy  

Jeżowe Nr XXII/148/19  wynosi odpowiednio: 

 

 

a) ŁĄCZNA KWOTA MIESIĄCZNEJ OPŁATY (bez zwolnienia)- oblicza i wpisuje właściciel 

 

 

liczba 

osób 

 

 
 

x stawka 

 

 

 

= 

 

 

 

zł 

 

 

b) ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY (po zwolnieniu)- oblicza i wpisuje właściciel 

 

 

liczba 

osób 

 

 
 

x stawka 

 

 

 

= 

 

 

 

zł 

 

 

H2. Wpisać miesięczną stawkę opłaty w zależności od  

liczby zamieszkałych osób oraz możliwego zwolnienia                        

 

 

 

 

 

….………….. zł 

 

 

 

słownie złotych: ……..………………………………………. 

 

 



I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałej na których powstają odpady komunalne. 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale E niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są 

w pojemnikach lub workach o pojemności:                                  

 

I1.Wielkość pojemników 

lub worków na odpady 

 

I2. Stawka opłaty za 

pojemnik lub worek 

 

I3. Liczba pojemników 

lub worków miesięcznie 

I4. Wysokość miesięcznej 

opłaty (iloczyn kolumn 

I2xI3) 

60 litrów  
  

 

60 litrów (worek)  
  

120 litrów  
  

120 litrów (worek)  
  

240 litrów  
  

1100 litrów  
  

7000 litrów  
  

 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (suma kolumny I4) ………………….… zł    

Słownie złotych ……………………………………………………………………………………...................................................... 

 

J. Załączniki: 
Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela  nieruchomości przez pełnomocnika. 

 
 

Pełnomocnictwo      

 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne  ze stanem faktycznym  
  Imię   Nazwisko 

 

 

 

 

 Miejscowość i data  Czytelny podpis (pieczątka osoby upoważnionej) 

  

 

 

 
 

L. ADNOTACJE ORGANU : 

 

 

 

Pouczenie: 

 W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach, o której mówi Uchwała Rady Gminy Jeżowe nr VIII/49/15 dnia 29 maja 2015r. kwoty 

wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.). 

 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

 W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Jeżowe w drodze decyzji naliczy 

opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości stawki ustalonej w uchwale nr XXII/148/19 Rady Gminy Jeżowe  

z dnia 17 grudnia 2019r.;  

 W kompostowniku przydomowym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

 Dla każdej nieruchomości zamieszkałej przez mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych na której powstają odpady komunalne należy złożyć 

odrębną deklarację. 



 W przypadku gdy deklarację wypełnia inna osoba niż właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością 

należy dołączyć dokument potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu zobowiązanego do złożenia 
deklaracji. 

 

Objaśnienia: 

 

Nieruchomość niezamieszkała - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, o których mowa  w art.6c ust.2  Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a 

więc w szczególności szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy i 

ośrodki kultury i sportu, cmentarze, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, bary, hotele, posterunki policji 

i innych służb, strażnice straży pożarnej, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, 

magazynowe i tym podobne. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe, Urząd Gminy Jeżowe 37-430 Jeżowe 136A, e-

mail: sekretariat@jezowe.pl, tel.: 15 87 94 304. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Jeżowe jest Pani Klaudia Chaber, adres e-mail: 

kchaber.kancelaria@gmail.com, tel.: 798 559 338.  

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia wysokości opłat z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (RODO). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych. 

6. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi informatyczne wobec 

Administratora. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru 

zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) i 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  

- sprostowania swoich danych, 

- ograniczenia ich przetwarzania, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu. 
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