
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY JEZIORZANY

*składający deklaracje wypełnia pola jasne

Podstawa prawna:

Składający:

Miejsce składania 
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( Dz. U. z 2019 r., poz.2010 ze zm. )

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają 
odpady komunalne, położonych na terenie gminy Jeziorzany

Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek  22, 21-146 Jeziorzany .

Nazwa i adres 
siedziby organu 
właściwego do 
złożenia deklaracji

Wójt Gminy Jeziorzany
Urząd Gminy Jeziorzany
Ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja           (powstanie obowiązku od) data…………………………………………….

□ korekta deklaracji

□ nowa deklaracja – zmiana danych    (zmiana danych od) data…………………………………………………….

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz                                   
□ współwłaściciel, współposiadacz

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

□ innych podmiot władający nieruchomością …………………………………………………………..

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna          □ osoba prawna     

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Imię i nazwisko ( dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

1.

PESEL ( dotyczy osób fizycznych) / NIP ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej)

2.



Adres zamieszkania/ Adres siedziby
Kraj Województwo Powiat

3. 4. 5.

Gmina Ulica Nr domu/ nr lokalu

6. 7. 8.

Miejscowość Kod pocztowy Numer telefonu

9. 10. 11.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość Ulica Nr domu/ nr lokalu/ nr działki (w

przypadku nie nadania nr domu)

12. 13. 14.

Nieruchomość wskazana w części D jest:
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

  □ Zamieszkała

( nieruchomość na której 
zamieszkują mieszkańcy)

Właściciel takiej 
nieruchomości wypełnia 
dział E, G, H

□ niezamieszkała, na której powstają 

odpady komunalne

(nieruchomości wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty 
użyteczności publicznej, szkoły, cmentarz, 
targowisko, ogródki działkowe)

Właściciel takiej nieruchomości 
wypełnia dział F,G,H

□ w części zamieszkała oraz w części nie 

zamieszkała, na której powstają odpady komunalne

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział 
E, F, G, H

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Miesięczna stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:13,50 zł/mieszkańca za 1 miesiąc.

E. Dotyczy właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Liczba mieszkańców 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej

w części D zamieszkuje:

15.   Liczba  mieszkańców

Miesięczna stawka opłaty 

16.

……………………………   x      ………………………  = …………………………………..zł
(liczba mieszkańców)    (stawka opłaty)        (iloczyn liczby mieszkańców i stawka opłat                         



F. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady 
komunalne 

   Wielkość 
pojemnika

I. Stawka opłaty za
pojemnik

II. Liczba
pojemników
(miesięcznie)

III. Wysokość miesięcznej
opłaty 

(iloczyn kolumn
 I  x II)

 Odpady zbierane 
selektywnie

120 l 5,90zł.
240 l 11,80 zł.
1100 l 54,00 zł.
5000 l 245,00 zł.

           7000 l 340,00 zł.
Wysokość opłaty miesięcznej
zagospodarowanie odpadami

komunalnymi / suma kwot z kolumny III/

17.

( należy podać kwotę w PLN)

G. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują 
mieszkańcy ( dział E) oraz w części na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne ( dział F)

Wysokość opłaty miesięcznej za 
gospodarowanie odpadami

/ suma kwot:
Poz. 16 + poz. 17 /

18.

( należy podać kwotę w PLN)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam , że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

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

I. UZASADNIENIE KOREKTY DEKLARACJI (należy podać powód zmiany)



J.    ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie
W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17.06.1966r.,  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438).

Informacja o ochronie danych osobowych
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. Nr 119 z 04.05.2016 
r., str. 1 z późn. zm.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2), dalej: RODO, informuje, że:
Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Jeziorzany/Urząd  Gminy  Jeziorzany  ul.  Rynek  22,  21-146

Jeziorzany , tel. 81-8578001, fax 81-8578002, e-mail: gmina.jeziorzany@jeziorzany.eu 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Jeziorzany można kontaktować się z

pomocą email: iod@pcat.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych osobowych  na

podstawie przepisów prawa.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez

okres  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji

celu, o którym mowa w pkt. 3.


