
 
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 

XXXVIII/266/2020 Rady Miejskiej  

w Jedliczu z dnia 17 grudnia 2020 r. 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) 

Zobowiązany do 

złożenia deklaracji: 

Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie 

Gminy Jedlicze 

(deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub inna osoba faktycznie nią władająca) 

Miejsce składania 

deklaracji: 
Urząd Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze 

Organ właściwy do 

przyjęcia deklaracji: 
Burmistrz Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w odpowiednim polu) 

□  pierwsza deklaracja, data zamieszkania (dzień – miesiąc – rok)………………………… 

□  korekta deklaracji, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)………………………………………… 

□  zmiana danych, data zaistnienia zmiany danych (dzień – miesiąc – rok)…………………………………………… 
 

 

B. PODMIOT SKŁADAJACY DEKLARACJĘ   

 

Forma władania nieruchomością (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 
 

□ właściciel, posiadacz nieruchomości  

□ użytkownik wieczysty 

□  współwłaściciel, współposiadacz nieruchomości 

□ inny (wpisać  jaki)…………………………… 
 

 

Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć stawiając znak „x” w jednym polu) 

□ osoba fizyczna                     □ osoba prawna                   □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa** 

 

 

PESEL* NIP** 

Nr telefonu kontaktowego 

 

Adres e-mail 

D. ADRES  NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu 

Numer lokalu 

 

Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES DO KORENPONDENCJI - jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w cz. D. 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 

I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 



 

(należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)  

 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie bioodpady*, stanowiące odpady 

komunalne: 

□ TAK                              □ NIE 

                

* przez bioodpady należy rozumieć: resztki warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny, korę drzew, gałęzie drzew i krzewów. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł/ osobę 

 

Liczba osób zamieszkujących* nieruchomość wskazaną w części  D             osoba /osób 

 

Miesięczna wysokość opłaty 

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

 

zł 

 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i 

kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, o którym mowa w części F  

(jeżeli zwolnienie nie przysługuje wpisać „zero”) 

 

                                     zł 

 

Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 

   

                                         zł 

 
*   *miejscem zamieszkania jest nieruchomość, na terenie której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania 

H. ZAŁĄCZNIKI  (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

Załącznik :……………………………………………………………………………………………… 

 

I. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 

Data wypełnienia deklaracji  

(dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
(Czytelny podpis właściciela lub władającego nieruchomością/ 

osoby uprawnionej do reprezentowania) 

J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

 
Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

Podpis osoby przyjmującej formularz 

 

 

 

 

Pouczenie: 

 
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach 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 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 

 

 

 

 

 

 

 



Objaśnienia:  

 
1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością. 

2. Obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Gminy Jedlicze o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

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

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy Jedlicze 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.  

4. W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana 

nazwiska), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z błędów 

rachunkowych i oczywistych omyłek, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji. 

5. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 3 cytowanej ustawy, właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób 

selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego 

oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości 

stawki opłaty podwyższonej. 
6. Zgodnie z art.6k ust. 4a w/w ustawy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, posiadający 

przydomowy kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne jest zwolniony w części z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość przysługującego zwolnienia z w/w tytułu określa uchwała 

Rady Miejskiej Jedlicze w sprawie wprowadzenia zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. W przypadku gdy właściciel nieruchomości mimo złożonego oświadczenia o posiadaniu 

kompostownika, nie posiada kompostownika lub nie kompostuje odpadów, lub uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji 

zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym,  Burmistrz Gminy stwierdzi w 

drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia.  

7. Wykaz załączników, które należy przedłożyć wraz z deklaracją w celu potwierdzenia danych w niej zawartych: 

oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania oraz zamieszkiwaniu w 

miejscu nauki, oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju, oświadczenie o zatrudnieniu poza 

miejscem stałego zameldowania oraz zamieszkiwaniu w miejscu pracy. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), informuje się, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6,  
38-460 Jedlicze, tel. 13 4484710, e-mail: ug@jedlicze.pl 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@jedlicze.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:  

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020, poz. 
1439 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn. zm.).  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażona zgoda w przypadku podania danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail).  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na 
Administratora powyższymi przepisami tj. utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Jedlicze.  

5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Niepodanie danych spowoduje wszczęcie z urzędu postępowania w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020, poz. 1325 z późn. zm.).  
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany odpowiednią 

kategoria archiwalną tj. B 10 – 10 lat od zakończonej sprawy.  
7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, odbiorcą może być Poczta Polska S.A., 

podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych w celu odbioru odpadów na terenie gminy – dane szczegółowe 

można uzyskać w siedzibie Administratora.  
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; 

prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich 
przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte  

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

- w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z 
prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje 

już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku 

danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. W przypadku niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 
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....................................................    Jedlicze, dnia.............................. 

(imię i nazwisko) 

PESEL/NIP   

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

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

 

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

(adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

 Ja niżej podpisana/y, świadoma/y wynikającej z obowiązujących przepisów prawa 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, niniejszym informuję, że 

budynek mieszkalny nr porządkowy …………….. położony  

w miejscowości …......................................., którego jestem właścicielem/ 

współwłaścicielem/ samoistnym posiadaczem jest faktycznie zamieszkany przez 

…………………………osób. 

 

Zameldowane pod tym adresem następująca/e osoba/y, która/e nie została/y ujęte  

w złożonej przeze mnie w dniu ………………. deklaracji DGOK-1: 

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

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

(imiona i nazwiska) 

 

Przebywa/ją: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Jednocześnie zobowiązuje się powiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie do 

10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana  

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

                                                                                                         (czytelny podpis) 

 

 
 

 

 


