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______________________________________________________________________________________________________  

 
DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

 
 

Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 
Składający:                    Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i    
                                         porządku w gminach. 
 

Miejsce składania:       Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek 
Termin składania:       W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania, a w przypadku gdy nastąpiły zmiany danych zawartych w deklaracji lub 

wydanej decyzji określającej wysokość opłaty do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym 
nastąpiła zmiana    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      ………………………………….……… 

                                                                                                   (dzień – miesiąc – rok) 

 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 
(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)  
 

 

Składający: 

□    osoba fizyczna   □    osoba prawna      □    jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 
 

 

Numer PESEL* 
 
 

Numer NIP** 

 

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 
 

 

Województwo Powiat 

Gmina 
 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 
 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Dzielnica 
 

 

Kod pocztowy Poczta 

  



 

 E. WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w 

sposób:   selektywny  
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….…………. 
(liczba mieszkańców) 

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami wynosi ……..…………………………..… zł  

(słownie ……….………………………………………………………………...) 

Miesięczne stawki opłat: 
1. Nieruchomości na których zamieszkuje  1 osoba- 8 zł  
2. Nieruchomości na których zamieszkują 2 osoby- 16 zł  
3. Nieruchomości na których zamieszkuje od 3 do 5 osób- 28 zł  
4. Nieruchomości na których zamieszkuje 6 i więcej osób – 40 zł 

 

 
 

 

G.  – UCHYLONY (nie dotyczy) 

H.   – UCHYLONY (nie dotyczy) 
 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 
 

 

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

 

J. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouczenie: 
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.    o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jabłonna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
3) 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 do Wójta Gminy Jabłonna nową deklarację w terminie do 10-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od 
miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

Objaśnienia: 
1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej należy złożyć jedną deklarację dla 

grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych. 
2) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 
3) Opłatę z pozycji E należy wpłacać raz na miesiąc w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek kontrahenta, w tytule podając adres 

nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO” informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jabłonna reprezentowana przez Wójta Gminy Jabłonna, 23-114 Jabłonna-Majątek 22, tel. 81 561-05-70. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: 
iodug@jablonna.lubelskie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna, w tym 
ustalenia wysokości i pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, księgowania wpłat, windykacji zaległości. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) w związku z realizacją zadań nałożonych: 
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),  
- ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), 
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa; 
- inne podmioty zewnętrzne, które na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania realizują usługi na rzecz Gminy Jabłonna. 
6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy poza Europejski Obszarem Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
7. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu złożenia deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. A następnie będą przechowywane przez 
Administratora zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz z  rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty.  
8. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymania ich kopii,  
b) żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) , 
c) usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji celu o którym mowa w punkcie 3, a osoba, której dane dotyczą jest 
zobowiązana do ich podania. Niepodanie przez Panią/Pana danych skutkować będzie naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w drodze decyzji 
administracyjnej. 
10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż 
przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.  
11.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


