
Załącznik nr 1  do Uchwały Nr XXII/50/20 
Rady Gminy Jodłowa 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

 
POLA NA JASNYM TLE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI 

DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
PESEL/REGON                                                                              NIP1  

  
 

 

 

 

                                  DEKLARACJA – NR  

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 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych 

na terenie Gminy Jodłowa 

Miejsce 

składania: 
Urząd Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A 

                                      

I. Organ właściwy do złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Jodłowa 

39-225 Jodłowa 1 A 

 

II. Obowiązek złożenia deklaracji 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Pierwsza deklaracja                     data zamieszkania pierwszego mieszkańca …..../......../.................. 

 Korekta deklaracji                                     

 Nowa deklaracja                         data zaistnienia zmiany ……/……/….….. 

 

III. Składający deklarację 

           Właściciel  

           Użytkownik wieczysty 

           Najemca, dzierżawca 

           Współwłaściciel 

            Zarządca nieruchomości 

            Inne podmioty władające nieruchomością 

 

IV. Dane składającego deklarację 

Rodzaj podmiotu 

    Osoba fizyczna      Osoba prawna 
  Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

       osobowości prawnej 

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA PEŁNA 
 

                                                 
1 Wypełnić jeżeli nie ma uzupełnionego pola PESEL 

….............. 



 

NR TELEFONU i/lub ADRES E-MAIL2 

 

 

Adres siedziby/adres zamieszkania 

KRAJ 
 

WOJEWÓDZTWO 
 

 

POWIAT 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

ULICA 
 

 

NR DOMU NR LOKALU 

GMINA 
 

 

KOD POCZTOWY 
 

 

POCZTA 
 

 

 

V. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne3 (wypełnić jeśli inny niż adres 

siedziby/ adres zamieszkania) 

GMINA 
 

 

MIEJSCOWOŚĆ NR DOMU NR LOKALU 

KOD POCZTOWY 
 

 

POCZTA 

 

VI. Oświadczenie  

Oświadczam, że dotychczasowe miejsce zamieszkania znajdowało się na terenie:  

□ Gminy Jodłowa □  innej gminy, jakiej …..................................…  

Oświadczam, że nieruchomość wykazana w części V jest wyposażona w kompostownik, a bioodpady zostaną 

zagospodarowane przez kompostowanie: 
 

□ Tak □  Nie  

   

 VII. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   

 1) Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jodłowa w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

zł/za 1 osobę   

 2) Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części V. 

niniejszej deklaracji zamieszkuje 
 Osób 

 
  

 
3) Miesięczna kwota opłaty (kwotę z wiersza 1 x liczba osób z wiersza 

2 ) 

zł/ miesiąc 
 

 

  

 4) Kwota zwolnienia z tytułu zagospodarowania bioodpadów w 

kompostowniku określona w Uchwale Rady Gminy Jodłowa 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

zł/ za 1 osobę   

 
5)Miesięczna kwota zwolnienia (kwotę z wiersza 4 x liczba osób z 

wiersza 2 ) 

zł/ miesiąc 
 

 

  

 6) Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia (kwotę z 

wiersza 3 – kwota z wiersza 5) 
 

zł /miesiąc   

                                                 
2    Pole nieobowiązkowe 

3 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację 



  

 

    

 VIII. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej 

składającego deklarację 

 Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej skarbowej za podanie danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym 

 

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

 

 

 

  IX. Adnotacje organu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  
  

 X. Pouczenie 



 1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 

wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
3. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku -uzasadnione szacunki. 

4. Zgodnie z art. 6i ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje 

przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu 

zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  
Definicje: 

1 MIESZKANIEC - osoba fizyczna, która na danej nieruchomości bytuje stale lub czasowo. 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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)  
 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Jodłowa reprezentowana przez 

Wójta. Kontakt do Administratora: adres Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa, tel. 14 683 30 53, e-mail: 

gmina.jodlowa@jodlowa.eu. 
2. Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisemnie na 

adres Administratora lub adres email: inspektorodo@onet.pl 
3. Podstawą prawną przetwarzania 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 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja Podatkowa. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z podejmowaniem działań, celem utrzymaniem czystości 

i porządku w Gminie Jodłowa. 
5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo, w przypadku niezłożenia deklaracji lub podania 

danych nieprawdziwych Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 

wymagany kategorią archiwalną tj. BE5 – 5 lat od roku następującego po zakończonej sprawie. 
7. Administrator może przekazać dane osobowe odbiorcom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą 

danych może być Poczta Polska S.A. w przypadku prowadzonej korespondencji, podmiot z którym 

zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych w celu odbioru odpadów na terenie gminy 

Jodłowa tj. DEZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy, podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania 

i serwisu systemu obsługującego gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. Biuro Usług 

Komputerowych SOFTRES Rzeszów, mogą to być również organy, jednostki administracji publicznej i 

samorządowej. Szczegółowe informacje w sprawie odbiorców można uzyskać w siedzibie 

Administratora. 



8. Administrator nie przekazuje danych osobowych zawartych w deklaracji do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych.  
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, 

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4) 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.  
10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  


