
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 184/XXXV/20 

Rady Gminy w Przyłęku 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, RĘCZNIE LUB KOMUPEROWO, 

DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI  NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
Składający: 
 

Termin składania: 
 

 

 

 
Miejsce składania: 
Pouczenie: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Pierwsza deklaracja w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,  

w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty dla danej 

nieruchomości.  

Urząd Gminy Przyłęk, Przyłęk BN, 26 – 704 Przyłęk  
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

 w administracji 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Przyłęk, 26-704 Przyłęk 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA  DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

□  PIERWSZA DEKLARACJA                                  DATA  POWSTANIA  OBOWIĄZKU…………………….. 

□  ZMIANA  DEKLARACJI                                      DATA  POWSTANIA  ZMIANY………………………….. 

□  KOREKTA DEKLARACJI                                    DATA POWSTANIA ZMIANY…………………………....  

C.SKŁADAJĄCY DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ Właściciel  □ Współwłaściciel □ Osoba posiadająca nieruchomość  

w zarządzie lub użytkowaniu 
□ Użytkownik wieczysty  □ Inny podmiot 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE  
Nazwisko i Imię 

 

…………………………… 

 Nazwisko i Imię małżonka (wypełnić jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność łączną 

małżeńską) 
……………………………………………………………………… 

E. ADRES ZAMISZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

Kraj Województwo Powiat Gmina 

Ulica/miejscowość Nr domu Nr 

lokalu 
Kod pocztowy Poczta 

PESEL Data urodzenia  Telefon E-mail 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
Kraj  Województwo Powiat 

Gmina   Miejscowość Nr domu 

Nr lokalu  Kod pocztowy Poczta 

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

1.Liczba osób zamieszkujących nieruchomość osoby 

2.Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Przyłęk w  sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty 

zł/osoby 



3.Miesięczna kwota opłaty ( kwotę stawki należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców) zł/miesiąc 

4.Kwota opłaty w okresie rozliczeniowym - kwartał (należy pomnożyć  wysokość 

miesięcznej opłaty przez 3 miesiące) 

zł/kwartał 

5.Na terenie nieruchomości wskazanej w części F. niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  
□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne  
H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA Z  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (wypełnić  

w przypadku posiadania kompostownika) 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Przyłęk, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,50 zł od stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

1.Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę zwolnienia należy przemnożyć przez liczbę 

osób zamieszkałych na terenie nieruchomości) 

zł/miesiąc 

2.Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę 

opłaty należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia) 

zł/miesiąc 

3.Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu częściowego zwolnienia (kwotę miesięcznej 

opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia należy pomnożyć przez 3 miesiące) 

zł/kwartał 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość,  

o której mowa w części C niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Przyłęk. 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w banku na rachunek Urzędu Gminy w Przyłęku, BS Zwoleń 63915700020050050538880117 

 lub przelewem. 
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z ustawowego obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

Część B- należy zaznaczyć: 

Kwadrat - ,,PIERWSZA DEKLARACJA” – gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy, 

Kwadrat- ,,ZMIANA DEKLARACJI” – gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych 

określonych w deklaracji  np. zmiana ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, sposobu 

gromadzenia odpadów, 

Kwadrat- ,,KOREKTA DEKLARACJI” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej 

wynikających np. z błędnego ich podania. 

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłaty. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

       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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. 

Nr 119, s. 1 ze zm.) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:  Wójt Gminy Przyłęk. Adres: Urząd Gminy  

w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk, tel. (48) 677-30-16, sekretariat email: przylek@przylek.pl      

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Przyłęku jest Pan Bartłomiej Kida, 

kontakt email: bodo.radom@gmail.com 

mailto:przylek@przylek.pl


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami 

komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk zgodnie art. 6 ust 1 lit c 

RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom  upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi 

pocztowemu i kurierowi w celu doręczenia korespondencji papierowej, oraz podmiotom przetwarzającym: 

a) każdorazowemu podmiotowi gospodarczemu odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Przyłęk. 

b) podmiotowi, któremu powierzono dane osobowe w związku z techniczną kompleksową obsługą 

informatyczną sytemu odpadów komunalnych w Gminie Przyłęk. 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

(t.j.Dz.U. z 2019 r.poz. 900 z późn.zm.) 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich 

sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania lub prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Co do danych osobowych, których podanie jest 

dobrowolne  -  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 

00-192 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe  w zakresie określonym przez ustawę 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w pozostałym zakresie jest zaś 

dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

………………………………………..                       .......................................................................... 

(miejscowość i data)                    (czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

 

 


