
                                                                                                                                                                               

 

       Załącznik  do Uchwały Nr XIV.111.2020 
    Rady Gminy Jarocin 

    z dnia  9 marca 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

 

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, LUB KOMPUTEROWO 

 

DEKLARACJA  

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  2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 
 

Składający:                      Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości  

                                         i  porządku w gminach. 
 

 

Termin składania:            - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

                                         - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 

Miejsce składania:           Urząd Gminy w Jarocinie, 37-405 Jarocin 159 

 

Organ do którego            Wójt Gminy Jarocin  

należy złożyć  

deklarację: 
 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI       (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:   

□   pierwsza deklaracja 

□    zmiana danych zawartych w deklaracji ( data zaistnienia zmian  ………-………-………r.)  

 
 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

□   właściciel  

□   współwłaściciel 

□   użytkownik wieczysty  

□   inny podmiot ………………………………………… 

                                               ( wpisać tytuł) 
 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 

 

1. Imię: 2. Nazwisko: 

 

3. Pesel: 

 

4. Telefon: 

 

5. E-mail: 

 
 

Adres zamieszkania składającego deklarację 
 

6. Kraj: 

 

7. Województwo: 8. Powiat: 

 

9. Gmina: 10. Ulica: 11. Nr domu: 

 

12. Nr  lokalu: 

 

13. Miejscowość 

 

14. Kod pocztowy: 

 

15. Poczta: 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(* w przypadku braku nr domu, wpisać nr działki) 

16. Gmina: 

 

17. Ulica: 18. Nr domu:* 19. Nr lokalu: 

20. Miejscowość: 

 

21. Kod pocztowy: 22. Poczta: 

 

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z BIOODPADAMI STANOWIĄCYMI ODPADY KOMUNALNE 

 

Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
    posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne                                                                                                
    nie posiadam kompostownika  



F. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 
 

 

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  D  deklaracji zamieszkuje:      ...................................................... 

                                                                                                                                                                (należy podać liczbę mieszkańców) 

  

 

G. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

 

Stawka opłaty za osobę 

23. 

 

                                                  zł/os. 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

( wskazaną w części F) 

24. 

 

 

 

Miesięczna wysokość opłaty 

( iloczyn poz. 23 i poz. 24) 

25. 

 

                                                   zł/os. 

 

Kwota przysługującego zwolnienia 

( liczbę osób wskazaną w poz. 24 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia  

za kompostowanie bioodpadów) 

 

26. 

 

 

 

 

 

Wysokość opłaty miesięcznej po uwzględnieniu zwolnienia 

( od kwoty z poz. 25 należy odjąć kwotę z poz. 26) 

 

 

27. 

 

 

 

 
 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ              

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 

 

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

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 

Uwagi: 

 

       ………………………………………                                                 …………………..……………….. 
                           data otrzymania deklaracji                                                                                                                 podpis pracownika 

 
 

Objaśnienia: 
1.Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Jarocin w pok. nr 6 lub w sekretariacie; 
2.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 

obowiązany  złożyć  nową  deklarację  do  Urzędu  Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m 

ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.);                                                                                              

3.Przez  pojęcie  „właściciel  nieruchomości ”  należy  rozumieć  także:  współwłaściciela,  użytkownika  wieczystego  oraz jednostkę organizacyjną i osobę  

posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością;                                                                                    

4.W  części  B  zaznaczając „inny podmiot” należy podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez 

tytułunprawnego);                                                                                                                                                                                                                                          

5.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych Wójt Gminy Jarocin  naliczy  opłatę  podwyższoną  za  gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną  w odrębnej uchwale.                                    
6.W  części  F  dotyczącej  liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość a nie 

liczbę osób zameldowanych (miejsce zamieszkania nie powinno być utożsamiane z miejscem zameldowania, które jest kategorią przynależną prawu 

administracyjnemu i ma związek z ewidencją ludności).                                                                                                                                                                                                          

7. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość zwolnienia  w przypadku kompostowania bioodpadów stano-

wiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w zabudowie jednorodzinnej reguluje odrębna uchwała.                                                                                                                  

8.W  przypadku deklaracji składanej przez inna osobę niż właściciel należy dołączyć pełnomocnictwo.  

 

POUCZENIE 

W przypadku 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 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym      

w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, ze zm.).  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                  

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH 

 

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) (Dz. Urz. UE L. 119, str. 1), dalej RODO informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin, Jarocin 159, 37-405 Jarocin reprezentowana przez Wójta      

Gminy Jarocin. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 15 8713141, inspektordanych@gminajarocin.pl. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO               

wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu                     

administracyjnym w administracji, tj. ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami   komunalnymi, identyfikacji             

dokonania opłaty, a w razie wystąpienia zaległości – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych.  

 

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa oraz 

innym podmiotom, które na podstawie stosowych umów podpisanych z Gminą Jarocin przetwarzają dane osobowe. 

 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą                           

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady  Ministrów w sprawie instrukcji                                 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów                

zakładowych. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo                    

wniesienia sprzeciwu. 

 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi                 

przepis prawa.  

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią informacji: 

 

 

data ………………………, podpis………………………………………….. 

                                                                      


