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DJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, 

NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY W ZABUDOWIE 

JEDNORODZINNEJ 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy          

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych 

podmiotów władających nieruchomością). 

Termin składania: do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• Deklarację należy wypełnić drukowanymi literami. 

• Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. 

• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym 

kwadracie. 

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja 

Data powstania obowiązku ponoszenia 

opłaty …………………………………. 

□ nowa (kolejna) deklaracja 

 

 

Data zmiany:…………………………… 

□  korekta deklaracji 

 

 

Data zmiany:..…………...……… 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko
 

 

 

Imię 
 

 

Numer telefon 
 

PESEL 
1 

REGON 
2 

 

 

RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

           

□właściciel              

 

□współwłaściciel 

 

□użytkownik 

wieczysty            

 

□zarządca 

nieruchomości 

wspólnej            

 

□najemca, 

dzierżawca      

 

□inny podmiot 

władający 

nieruchomością    

 

 

 

1. PESEL dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną   

2. REGON dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
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C.2. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY   

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wpisany w części C2) 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

 

Poczta 

C.4. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA (wyrażam zgodę na doręczanie mi pism drogą 

elektroniczną w sprawach  związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

□tak                □nie              

Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia opcji „tak”)
 

D. ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY 

KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 

Oświadczenie właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

          □    
posiadam kompostownik

 
          □  nie posiadam kompostownika 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPOGAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

1. Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca   

…………… zł 

2. Ilość osób zamieszkujących na terenie nieruchomości  

 

 

…………osób 

3. Wysokość opłaty (iloczyn stawki opłaty poz. 1 i ilości osób z poz. 2) 

 

 

…………….zł 

4. Kwota przysługującego zwolnienia wynikającego z 

kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym wg. 

stawki określonej w uchwale rady (iloczyn ilości osób zamieszkujących 

nieruchomość i stawki zwolnienia) 

 

………zł/osobę x ..…..osób 

= …………..zł 

5. Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach: (od kwoty poz. 3 

należy odjąć kwotę poz. 4) 

…………….zł 

 

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

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Data wypełnienia deklaracji: 
 

 

 

Czytelny podpis składającego deklarajcę:    
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G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH (należy podać liczbę oraz rodzaj załączników) 

 

 

 
 

 

H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Uwagi przyjmującego deklarację 

 

 

 

 

 

I. POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy w Radziemicach deklarację o wysokości opłaty za 

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

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

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

komunalnymi obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 2 lub pkt 3, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Radziemice określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc 

pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomości o podobnym 

charakterze. 

5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których 

nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

 

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dla osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu, w związku realizacją obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziemice, jako organ podatkowy, działający przy pomocy 

Urzędu Gminy Radziemice, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Radziemice 74, 32-107 Radziemice, tel. 12 385 62 44 – 

zwany dalej „Administratorem”. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się kontaktować, we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując 

korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze                

w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, unormowanego w ustawie z dnia 13 września 1996 r.                   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i ustawie z dnia 17 

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/181/2020 Rady Gminy Radziemice z dnia 29.12.2020 r. 

 

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom 

fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 

w imieniu Administratora – w szczególności podmiotom zaangażowanym przez Administratora do wykonania przedmiotu 

umowy, dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 

2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3), operatorom pocztowym; 4) uprawnionym pracownikom Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie       

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy 

przechowywania danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt 3. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować będzie wydaniem przez 

Administratora decyzji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach. 

  


