
DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRZYSTAJŃ 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej zwana 
ustawą (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010, z poźn.zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych  położonych na terenie Gminy Przystajń w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Przystajń 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

Miejsce składania Urząd Gminy Przystajń, 42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 Pierwsza deklaracja       (data zamieszkania…...………..……..)                   
 
 Zmiana deklaracji           (data zmiany .……….……………….)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składający:  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  osoba fizyczna         osoba prawna        jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej

Nazwisko i imię/ Pełna nazwa: 

PESEL (dotyczy osób fizycznych)          

                 

Telefon kontaktowy / adres e-mail

Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 właściciel, współwłaściciel,
 osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
 inny podmiot władający nieruchomością (np. posiadacz, dzierżawca, najemca)

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

C.  DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zamieszkuje:  .......................... osób.
                                                                                                             (podać liczbę osób)

Na terenie nieruchomości wskazanej w części C  zameldowanych jest: ............................osób.
                                                                   (podać liczbę osób)



D. USTALENIE WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C posiada kompostownik przydomowy i jest on 
użytkowany do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

 TAK                        NIE

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części C 1.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  ustalona odrębną uchwałą  Rady 
Gminy Przystajń

2.           
        zł./miesiąc

Wysokość kwartalnej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi: 
      (kwotę z pozycji 2. należy pomnożyć przez 3)

3.
zł./kwartał

 E. ZAŁĄCZNIKI 

(należy wymienić rodzaj załącznika)

 F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są  zgodne ze stanem faktycznym.                                                                 

Data wypełnienia (dzień -miesiąc-rok) Podpis (pieczęć) składającego 
 

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY PRZYSTAJŃ  

Klauzula informacyjna.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przystajń, posiadający siedzibę w Urzędzie  Gminy Przystajń,
42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, e-mail: ug@gminaprzystajn.pl,
2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty
elektronicznej: ug@gminaprzystajn.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.  Przetwarzanie  Pani/Pana danych odbywa się  w związku z realizacją  zadań  i  obowiązków ciążących na  Gminie  Przystajń,  w
szczególności w zakresie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2019
r. , poz. 2010, z poźn.zm.)
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do  ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa. Dane  osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w
okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (za wyjątkiem numeru telefonu i adresu e-mail) jest obowiązkowe i wynika  z
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010, z poźn.zm.). Odmowa
podania  swoich  danych  oznacza  brak  możliwości  realizacji  zadania  ustawowego,  co  może  skutkować  konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa. 
7.   Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:  dostępu do treści swoich
danych  osobowych,  sprostowania  (poprawiania)  swoich  danych  osobowych,  usunięcia  swoich  danych  osobowych,  ograniczenia
przetwarzania  swoich  danych  osobowych,   przenoszenia  swoich  danych  osobowych.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1438, z poźn.zm.)

Objaśnienia: 
1. Pola jasne wypełnia składający. Wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami
2. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego dotyczy wyłącznie właścicieli  nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 
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