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POLA  JASNE  WYPEŁNIA  WŁAŚCICIEL.  WYPEŁNIAĆ  NA  MASZYNIE,  KOMPUTEROWO  LUB  RĘCZNIE,  DUŻYMI,  DRUKOWANYMI  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

   

 

1. Nr dokumentu Załącznik do uchwały nr . XXII/128/2021 

Rady Gminy Markuszów 

z  dnia 6 grudnia 2021 r. 

D-O 

 

 

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

ROK……………………… 

 Podstawa 

prawna: 

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021 poz.888 z późn. zm.); 

 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami 

nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością;  

 

Termin 

składania: 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  albo w 
razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w 
którym nastąpiła zmiana. 

 
Organ właściwy 

do składania 

deklaracji:: 

Wójt Gminy Markuszów 

Miejsce składania deklracji:  Urząd Gminy Markuszów Ul. Marka Sobieskeigo 1,24-173 Markuszów, pocztą lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, osobiście  

 
   
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

1. pierwsza deklaracja    2. korekta deklaracji 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz   2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
    

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  

 3. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna   2. osoba prawna   3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

4. Nazwisko  

 

5. Pierwsze imię 6. Drugie imię 

7. Numer PESEL 

  

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA  

 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat  

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu 

15. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 
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D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 
D.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

18. Miejscowość 

 
19. Ulica 

 
20. Numer 21Nr. lokalu 

D.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 

   22. Rodzaj własności  

  właściciel 

  współwłaściciel 

  użytkownik    

  osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu     

23.Rodzaj nieruchomości 

zamieszkała 

 

E. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA I 

KOMPOSOTOWANIA W NIM BIOODPOADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY  

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części D.1. która zabudowana jest 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim 
bioodpady stanowiące odpady komunalne ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

 (zaznaczyć właściwy kwadrat): 24. 

 

 TAK 

25. 

 

 NIE 

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT 

F.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości, określonej w części D.1 znajduje się (należy podać ilość osób 

zamieszkałych na terenie nieruchomości): 

ilość mieszkańców stawka opłaty wysokość opłaty miesięcznej 

26. 27. 28. 

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 

 Kwota miesięcznej opłaty 

(oblicza i wpisuje właściciel) 
 

   

29. 

 

  zł 
 

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 

 30. Liczba i nazwy załączników  

 

 

 
 

 



 

D-O 3/3 

 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 
 31. Imię 32. Nazwisko 

 33. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

 

34 Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej     nieruchomoscią /  osoby 

reprezentującej  

 

J. ADNOTACJE WÓJTA 

 35. Uwagi organu  

 

 

 

 

 36. Data (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

37. Podpis przyjmującego formularz 

 
 

Pouczenie 

 
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w razie 

wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. 

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.2020 poz.1427 z późn. zm,).  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1.Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Markuszów (Marka Sobieskiego 1, 24-173 Markuszów, telefon kontaktowy: 081 8818070) 

 e mail : gmina@markuszow.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.  888 z późn. zm.). 

4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywaniaokreślonychwprzepisachszczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 

Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8.   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem     realizacji celu, o którym mowa 

w punkcie 3. 

9.   Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 


