
Załącznik do uchwały Nr XIV/94/2019  

Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 13 grudnia 2019 r.  

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI - Nr……………………………….. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie GMINY OSIEK JASIELSKI  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Adres 

URZĄD GMINY OSIEK JASIELSKI  38-223 OSIEK JASIELSKI 112 

A.1 ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

  2.WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 nowa  deklaracja           korekta    deklaracji                    (data zaistnienia zmiany ......… - ..….…. - …………)         

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

 4. Rodzaj osoby (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  osoba fizyczna  osoba prawna  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 5. Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) : 

  właściciel / współwłaściciel  użytkownik wieczysty  zarządca / użytkownik  inny podmiot władający nieruchomością 

 6. Nazwa pełna / Imię i nazwisko*       

 

 7. PESEL 
 

8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą: 

     Telefoniczną, numer telefonu: ……………………………………………………….…………. ( dane nieobowiązkowe)       

C.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 
9. Kraj 
 

10. Województwo 
 

11. Powiat 
 

 
12. Gmina 
 

13. Ulica 
 

14. Nr domu 
 

15. Nr lokalu 
 

 
16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 
 

18. Poczta 
 

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
19. Miejscowość 
 

20. Kod pocztowy 
 

21. Poczta 
 

 
22. Ulica 
 

23. Nr lokalu 
 

24. Nr domu 
 

 25.  Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady  stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

                                   TAK                                                                                                                              NIE 



 

 

 

POUCZENIE 
1.  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 późn. zm.) 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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 następnego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana . 
3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne 

miesiące do czasu nowej deklaracji, korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
ODPADY KOMUNALNE 

Urząd Gminy Osiek Jasielski – Referat  Finansowo- Budżetowy informuje: 
W celu przyjmowania deklaracji i naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji należności pieniężnych 

Wójt Gminy Osiek Jasielski, jako Administrator przetwarza Państwa dane osobowe. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych 

osobowych na adres korespondencyjny Urzędu Gminy lub mailowo:iod@osiekjasielski.pl. 
Podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek  ciążący na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.   

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

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów 

wykonawczych do w/w aktów prawnych. 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, zakres danych jest określony ustawowo, niepodanie danych skutkuje tym że wójt określa  

w drodze decyzji, wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość 

odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.    
Odbiorcą/ Odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być: strony postępowania, organ egzekucyjny, Poczta Polska S.A., inkasenci, 

firma zapewniająca pomoc techniczną w obsłudze systemów informatycznych służących do  przeważania  danych osobowych. 
Dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski zgodnie z nadaną kategorią archiwalną B10 (10 lat) i B5 (5 lat)  

dla tytułów wykonawczych. 
Przysługuje Państwu: 
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  – na podstawie art. 16 RODO, 
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – na podstawie art. 18 RODO, 
5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwu, że przetwarzanie danych narusza przepisy 

RODO. 
Dane osobowe nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 

 

E. DANE DOTYCZĄCE NALICZENIA OPŁATY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
  

 Miesięczna stawka opłaty 

za jednego mieszkańca 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość wskazaną  

w części D 

Miesięczna kwota opłaty 

(iloczyn pozycji nr  26  i 27) 
Kwota przysługującego 

zwolnienia z tytułu 

zagospodarowania 

bioodpadów  

w kompostowniku 

Wysokość 

miesięcznej opłaty 
(różnica pozycji 

28 i 29) 

  

   

 26. 27. 28. 29. 30.   

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

DEKLARACJĘ 

  

 

31.  Data, miejscowość 32. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 

 

  

G. ADNOTACJE ORGANU 
  

 

 

33. Uwagi 
 

 

  

mailto:iod@osiekjasielski.pl

