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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

Imię i nazwisko PESEL 

Dane kontaktowe nr tel. / e-mail (pole nieobowiązkowe)             

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTANĄ ODPADY KOMUNALNE   

Miejscowość Ulica Nr domu/lokalu Nr działki 

F. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Pierwsza deklaracja                         Nowa deklaracja w związku ze zmianą danych 

                                                                          (data powstania zmiany ______-______-______) 

  C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  właściciel 

  współwłaściciel  

  użytkownik wieczysty 

  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

  inny podmiot władający nieruchomością 

  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: …….. osób. (należy podać 

liczbę mieszkańców) 

Oświadczam, że odpady komunalne powstające na nieruchomości wskazanej w części E są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 
Oświadczam, że: 

  posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
  nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne                                                

  

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
 
Składający:  Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Termin składania:        - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
 - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych   w deklaracji. 
 
Miejsce składania:  •  w Urzędzie Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków  lub  

                                  •  przesłać na adres Urzędu Gminy w  Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków  lub 

• przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Osjakowie za pośrednictwem Elektronicznej  Platformy  Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektroniczny /UGOsjakow/skrytka jako załącznik do wniosku w pliku o 
formatach: PDF lub DOC. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY OSJAKÓW, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków 
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Pouczenie: 

a) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.) 

b) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Osjaków 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 powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

c) W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji, Wójt Gminy Osjaków określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla 
wybranej przez radę gminy metodę, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki. 

Klauzula informacyjna 

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, dalej: RODO), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osjaków z siedzibą w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email inspektor.osjakow@wp.pl. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez Gminę 
Osjaków na podstawie art. 6  ust. 1  lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.  

4. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności okresy przetwarzania danych określa 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  
i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.   

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/ Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli 
uważa Pani, że dane przetwarzane są w sposób naruszający prawo.                                                                                                       

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  G. ODPADY SĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY 

G 1. Stawka opłaty za osobę              zł 

G 2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

G 3. Miesięczna kwota opłaty (poz. G1. x poz. G2.)             zł 

H. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

H 1. Procent przysługującego zwolnienia  
(określony w uchwale Rady Gminy Osjaków w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym) 

 % 

H 2. Kwota przysługującego zwolnienia (kwotę z poz. G3. Należy pomnożyć przez poz. H1.)                  zł/m-c 

H 3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 
uwzględnieniu zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(kwota z poz. G 3. pomniejszona o kwotę zwolnienia z poz. H 2.) 

            zł/m-c 

 

   

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

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

 J. ADNOTACJE 

 

  


