
Załącznik  

         do uchwały Nr XVII.104.2020 

         Rady Gminy Jeleniewo 
         z dnia 4 września 2020 r.  
      

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: 
 
 
Składający: 
 
 
 
 
Termin składania 
 
 
 
Miejsce składania   

Ustawa z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439). 
 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, częściowo 
zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy 
Jeleniewo 
 
Art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o utrzymaniu 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).  
 
 
 
Urząd Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

WÓJT GMINY JELENIEWO 

UL. SŁONECZNA 3 

16-404 JELENIEWO 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

     □ PIERWSZA DEKLARACJA    □ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI  

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 1. DANE IDENTYFIKACYUJNE 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą pozycję). 

□ WŁAŚCICIEL,                                                             □ WSPÓŁWŁAŚCICIEL,                                 □UŻYTKOWNIK, POSIADACZ  

□ WSPÓŁUŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ,         □ ZARZĄDCA 

□ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ ……………………………………………………………………………………………………………  

2. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□ OSOBA FIZYCZNA                                                                                                              □ OSOBA PRAWNA 

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

□ SPÓŁKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

3. Imię/imiona i Nazwisko/Pełna nazwa składającego deklarację 

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

5.  Numer PESEL/NIP2 

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

6. Identyfikator REGON (jeśli został nadany) 

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

7. Numer telefonu i adres e-mail (według uznania) 

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

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 

 Kraj 
 

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

 Województwo 
 

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

Powiat 
 

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

 Gmina 
 

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

 Ulica 
 

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

Numer domu 
 
....................................... 

 Numer lokalu  
 

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

 Miejscowość 
 
……………….…..................................... 

 Kod pocztowy 
 
….............................................................................. 

Poczta 
 

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



D.2 DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA  

Imię/imiona i Nazwisko/Pełna nazwa składającego deklarację 

 

REGON 

 

NIP/PESEL2 

 

Nr telefonu 

 

 

D.3 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  

 Kraj 
 

Miejscowość Powiat 

 

 
 

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

Powiat 
 

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

Gmina Ulica  

 

Numer domu 

 

Numer lokalu 

 

 
 

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

Poczta 
 

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

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

  

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE 

GMINY JELENIEWO 1 

    □ Taki sam jak w części D1. 

Ulica Nr domu Nr lokalu    

Miejscowość Kod pocztowy Poczta  Numer domu 

 

Numer lokalu 

 

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 Poczta 

 

 □ ZAMIESZKAŁA (NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ G DEKLARACJI) 

 □ NIEZAMIESZKAŁA, na której powstają odpady komunalne (NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H DEKLARACJI) 

 □ CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁA (NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ G, H, I DEKLARACJI) 

 □ NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA 

NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ J DEKLARACJI) 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

Informacja o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

Informację składają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

Kompostowanie bioodpadów uprawnia do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 

odpadami. 

TAK, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

NIE, nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje …..…… osób/osoby. 

(podać liczbę mieszkańców) 

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

………………… x ………………… = …………………………… zł/miesiąc. 

(liczba mieszkańców)                  (stawka opłaty4)              (liczba mieszkańców x stawki opłaty) 

 

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

  



H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy 

Rodzaj pojemnika na 

odpady 

Liczba pojemników Stawka opłaty Wysokość opłaty (liczba 

pojemników x stawka 

opłaty za pojemnik) 

120 l ………. szt. ……………….  

240 l ………. szt. ……………….  

1100 l ………. szt. ……………….  

7 m3 ………. szt. ……………….  

Łączna miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych (suma wysokości opłat)  

…………….zł/m-c 

 

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

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. 

Wysokość opłaty od właścicieli nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy, tzw. Nieruchomość mieszana  

 
WYSOKOŚĆ OPŁATY (Suma opłat z części G i H)                                                   ………..……………….. zł/miesiąc. 

 

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

J. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Liczba nieruchomości 
wykorzystywanych na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Stawka opłaty Wysokość opłaty ryczałtowej 
(liczba nieruchomości x stawka opłaty) 

 

………… 

 

………… 

 

………… 

 

Łączna wysokość opłaty rocznej za odbiór odpadów komunalnych 

 

………….. zł/rok kalendarzowy 

 

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

K. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, iż podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

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

         (miejscowość i data)                                                                                                  (czytelny podpis) 

 ……………….zł/m-c 

 ……………….zł/m-c 

……. ……………….zł/m-c 

…. ……………….zł/m-c 



L. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

Data i podpis przyjmującego formularz 

 

        ………………………………..                                                                                     ………………………………………………….. 
                      (DATA)                                                                                                                                 (PODPIS) 

 
POUCZENIE 
1. 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. z 2020 r. poz. 1427), w sytuacji nie wnoszenia 

należnych opłat. 

2. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Jeleniewo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku niezłożenia deklaracji, niezłożenia jej w wyznaczonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do 

danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Jeleniewo określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4. Stawkę opłat ustala Rada Gminy Jeleniewo. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości. W przypadku uchwalenia 

nowej stawki Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o nowej wysokości opłaty. 

5. Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Jeleniewo w drodze decyzji naliczy opłatę według 

obowiązujących stawek opłaty podwyższonej. 
 
 
Objaśnienia: 
1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jeleniewo jest: Wójt Gminy Jeleniewo, ul. Słoneczna 
3, 16-404 Jeleniewo, tel. 87/568-30-22, adres e-mail: ug_jeleniewo@pro.onet.pl zwany dalej Administratorem. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z panią: Iwona Malczyk kontakt: 
malczyk@togatus.pl; 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Jeleniewo, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu 
lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym m.in. podmiotowi, który odbiera odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jeleniewo.  

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez 
czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz . U. z 2020 r. poz. 164).  

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.  

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane 

w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.  
8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak 

ich niepodanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez 
merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

mailto:ug_jeleniewo@pro.onet.pl
mailto:malczyk@togatus.pl

