
            
             

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 

DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI NA TERENACH ZAMIESZKAŁYCH 

 
Podstawa 

prawna: 

 

 

Składający: 

 

 

Miejsce 

składania: 

 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.  

z 2020 roku, poz. 1439) 

 

 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy 

Jędrzejów 

 

Urząd Miejski w Jędrzejowie ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów 

 

 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

 

Burmistrz Jędrzejowa ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 PIERWSZA DEKLARACJA                                                      NOWA DEKLARACJA 

 KOREKTA DEKLARACJI                                                       

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 WŁAŚCICIEL/               UŻYTKOWNIK          ZARZĄDCA/             INNY PODMIOT WŁADAJĄCY  

WSPÓŁWŁAŚCICIEL       WIECZYSTY                  UŻYTKOWNIK            NIERUCHOMOŚCIĄ 

 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO 

 OSOBA FIZYCZNA                                             INNE(np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, itp.) 

 
IMIĘ NAZWISKO / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / SPÓŁDZIELNIA / INNE 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
PESEL* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   IDENTYFIKATOR REGON** _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                       ( Osoba fizyczna)                                                                               ( wspólnota / spółdzielnia) 
 

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

 
KRAJ  WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 
GMINA 

 
ULICA 

 
NR DOMU NR LOKALU 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
KOD POCZTOWY 

 
POCZTA 

 
NR TELEFONU¹ 

 
E1. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w części E) 

  

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
ULICA 

 
NR DOMU 

 
NR LOKALU 

 



 

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki) ………………………… 

G. OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM 

BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE  

                        TAK                                       NIE 
 

Uwaga! Przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości 

zobowiązuje się do niewystawiania tych odpadów przed posesję. W tej sytuacji wszystkie odpady biodegradowalne 

wytworzone na terenie nieruchomości należy kompostować w przydomowym kompostowniku. 
 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

 
 

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ –selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

 

1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  

2. STAWKA OPŁATY (od osoby)  

3. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY 

(pozycja 1x2) 

 

DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (należy 

wypełnić w przypadku postawienia znaku „X” w polu TAK w części G) 

4. KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA (od osoby)  

5. MIESIĘCZNA KWOTA ZWOLNIENIA  

(pozycja tabeli 1x4) 

 

6. MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY PO ODLICZENIU 

CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA 

KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA W NIM 

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE 

(pozycję 3 należy pomniejszyć o pozycję 5 z tabeli) 

 

DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI CZŁONKÓW RODZIN WIELODZIETNYCH, O KTÓRYCH MOWA 

W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1390 

ze zm.)  

 

Uwaga! Do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy załączyć 

kserokopię Karty Dużej Rodziny 

7. KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA (od osoby)  

8. LICZBA CZŁONKÓW RODZINY WIELODZIETNEJ 

OBJĘTYCH ZWOLNIENIEM 

 

9. MIESIĘCZNA KWOTA ZWOLNIENIA 

(pozycja tabeli 7x8) 

 

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY PO ODLICZENIU 

CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA 

KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA W NIM 

BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

ORAZ CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA CZŁONKÓW RODZIN 

WIELODZIETNYCH 

(pozycję 3 z tabeli należy pomniejszyć o pozycję 5 i 9z tabeli) 

 

 

 

I. WYJAŚNIENIE PRZYCZYNY ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI (ZMIEJSZENIE ILOŚCI 

OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ): 

1) W PRZYPADKU ZMIANY ADRESU ZAMIESZKANIA WYREJESTROWANEJ OSOBY- 

WSKAZANIE AKTUALNEGO ADRESU POBYTU 

2) W PRZYPADKU STUDENTÓW-KSEROKOPIA AKTUALNEJ LEGITYMACJI 

STUDENCKIEJ 

3) W PRZYPADKU ZGONU – KSEROKOPIA AKTU ZGONU 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 



Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

K. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 
 

¹ Podanie danych jest dobrowolne na potrzeby ułatwienia kontaktu 

Pouczenie: 

W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłaconej w jej niepełnej wysokości, 

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t.Dz. U. z 2014, poz. 1619 z późn. zm.) 

„W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

 w uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,  

w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze”. 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Jędrzejowa  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

*dotyczy osób fizycznych 
**wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, itp. 
*** wypełnić, jeżeli adres jest inny niż w punkcie E 

INFORMACJA 

Stawka została określona uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Właściciel  nieruchomości określa w deklaracji tylko jeden rodzaj odbieranych odpadów ( odpady segregowane lub zmieszane odpady 

komunalne)  
Klauzula RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jędrzejowa, z siedzibą w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów, kontakt telefoniczny: (41) 386-

10-10, mailowy: jedrzejow@umjedrzejow.pl , sekretariat@umjedrzejow.pl 

2.Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Pani/Pana danych i można się z nim kontaktować mailowo: iod@czi24.pl 

3.Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz weryfikacji danych podanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach zamieszkałych jak również archiwizacji 

dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj.: obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 

2020r. poz. 256 i 695)  i ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r. poz. 164), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wynikającym z prawa dotyczącego 

archiwizacji. 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek 

– wobec przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku 

mailto:jedrzejow@umjedrzejow.pl
mailto:sekretariat@umjedrzejow.pl
mailto:iod@czi24.pl

