
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI,  
KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

 

            Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/252/2021 
                                                 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 marca 2021 r 

DEKLARACJA                                                                                                                                                                                                        
O  WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

Podstawa prawna: 
 
Składający: 
 
 
Miejsce składania: 
Nazwa i adres siedziby organu właściwego 
do złożenia deklaracji: 

  

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

 Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników   
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości  
w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami. 

 Urząd Gminy Jaworze 
 Wójt Gminy Jaworze 
 ul. Zdrojowa 82 
 43-384 Jaworze 
 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwe zaznaczyć) 
 

 
         Pierwsza deklaracja    ------------/------------/------------ 
                                                dzień     miesiąc      rok                                                               
 
         Nowa deklaracja (dot. zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji)  ------------/------------/------------ 
                                                                                                                                    dzień     miesiąc      rok                                                                                                                                                                                                                                 
 
         Korekta deklaracji  (dot. błędów formalnych w poprzedniej deklaracji)        ------------/------------/------------   
                                                                                                                                  dzień    miesiąc       rok                                                                                                                                                                                                            

 

B.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć) 

  1. Rodzaj składającego deklarację (właściwe zaznaczyć) 
 

        Osoba fizyczna                     Osoba prawna                     Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

 

 

2. Rodzaj własności, posiadania (właściwe zaznaczyć) 
 

          Właściciel 

 

      Użytkownik  wieczysty 

 

      Współwłaściciel 
  

      Współużytkownik wieczysty 

 

      Najemca, dzierżawca 

              

          Inny 

 

      Zarządca 

nieruchomości     

wspólnej 

  Nazwa pełna / Nazwisko i imię  Numer telefonu, e-mail (pole 

nieobowiązkowe) 

  

3. PESEL  
(dot. osób fizycznych) 

REGON  
(nie dotyczy osób fizycznych) 

NIP  
(nie dotyczy osób fizycznych) 

   

4. Adres zamieszkania/ Adres siedziby składającego deklarację    

1. Kraj 2. Województwo 

 

3. Powiat 

4. Gmina 5. Miejscowość 

 

6. Kod pocztowy 

7. Ulica 8. Nr domu 

 

9. Nr lokalu 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

     (w przypadku kilku nieruchomości proszę złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich) 

 

 

 10. Nr działki * 

11. Gmina 
               Jaworze 

12. Miejscowość 
 Jaworze 

13. Kod pocztowy 
43-384 

14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 



 

 

 

 

D. NIERUCHOMOŚĆ (właściwe zaznaczyć) 

 

 

  

            zamieszkała 

 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część E 

 

 

 

 

       na której znajdują się domki letniskowe, i inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno - wypoczynkowe 

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia część F 

 

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ  
W CZĘŚCI D I USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY 

 

 

                                                                                                              

 

 

…………………  X …………………. = …………………… zł 
liczba mieszkańców stawka opłaty             wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 

(Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jaworze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawek opłaty za pojemniki lub worki o określonej 

pojemności oraz określenia stawek opłaty podwyższonej.) 

 

 

 

 

OBLICZENIE  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 

JEDNORODZINNYMI**, KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji posiadam kompostownik przydomowy 

i kompostuję w nim odpady zielone (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

 

                                            TAK                                                                                                NIE 

                                                      

Wyliczenie miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów 

zielonych (tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK”) 

( ……………  X ……………) – ( ………………  X   ……………) = …………………..  zł 

   liczba mieszkańców       stawka opłaty                        liczba mieszkańców         stawka zwolnienia             wysokość miesięcznej opłaty po       

uwzględnieniu zwolnienia 

(Zwolnienie określone w Uchwale Rady Gminy Jaworze w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących odpady zielone w kompostowniku przydomowym.) 

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 

LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

 
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (określona w Uchwale Rady Gminy Jaworze  w sprawie  

uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

Wysokość rocznej opłaty  

 ……………… zł 



 

 

 
 

Pouczenie 
 

1. * wypełnia się w przypadku gdy nieruchomość nie posiada adresu. 
 

2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).  
 

Objaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Jaworze deklarację 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. 
 

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje  
za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

4. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jaworze w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą gotówką w kasie Urzędu Gminy Jaworze lub 
bezgotówkowo  
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze z dołu, każdorazowo za okres 2 miesięcy bez wezwania, w terminie do dnia  
15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 16 sierpnia, 15 października, 15 grudnia. 
 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych 
w deklaracji, Wójt Gminy Jaworze określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 

6. Nową deklarację składa się w przypadku: wprowadzenia się lub wyprowadzenia się danej osoby, narodzin, zgonów. 
 

7. Korektę deklaracji składa się w sytuacji błędnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. błędna ilość osób,  
błąd w adresie itp. 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

 

........................................................... 

miejscowość i data 

............................................................ 

czytelny podpis 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 



 

Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wynikająca z art. 13 RODO 

1. W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jaworze jest administratorem Państwa danych osobowych 

2. Administrator ma siedzibę pod adresem: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze i mogą się Państwo 

z nim skontaktować telefonicznie - nr tel.: 33 828 66 11  lub listownie pod wskazany wyżej adres. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, 

telefonicznie - nr tel.: 33 828 66 13, mailowo - e-mail: murbas@jaworze.pl lub listownie pod adresem ul. Zdrojowa 82,  

43-384 Jaworze. 

4. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązkiem złożenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.  

5. Dane są przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie 

świadczącej usługi z zakresu odbioru odpadów komunalnych w związku z  zawartą umową powierzenia przetwarzania 

danych osobowych oraz podmiotom, z którymi nawiązaliśmy współpracę w związku ze wsparciem i asystą techniczną 

systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe (Rekord SI Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5,  

43-300 Bielsko-Biała). 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

7. Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia 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 przez okres 10 lat. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania.  

W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do: usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania 

swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO. 

10. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. Zaniechanie obowiązku podania danych będzie skutkować wydaniem decyzji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa. 

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu ani 

automatycznemu podejmowaniu decyzji. 


