
 

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

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 2018 r., poz.1454, 1629, z 
2019 r. poz.730, poz.1403). 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych 
na terenie gminy Żarnów 

Termin składania: 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca 
następującego  po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów 

 A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 WÓJT GMINY ŻARNÓW 
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów 

 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 ☐  pierwsza deklaracja¹                ☐ korekta deklaracji²      ☐deklaracja zmieniająca (nowa)³ 

 C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 ☐  Właściciel  ☐  Współwłaściciel ☐  Najemca, dzierżawca 

 ☐  Użytkownik wieczysty ☐  Zarządca nieruchomości ☐  Posiadacz samoistny 

 D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 ☐  osoba fizyczna ☐  osoba prawna ☐   
jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej 

 Nazwa pełna/Imię i nazwisko 

  

 Identyfikator REGON (dot. osób prawnych) Numer PESEL (dot. osób fizycznych) 

   
 D.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA⁴ 

 Kraj Województwo Powiat 

    

 Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

     

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

    

 E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 Kraj Województwo Powiat 

 Polska łódzkie opoczyński 

 Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 Żarnów    

 Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

  26-330 Żarnów 

 Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów  

  

 ( jeżeli nie ma nadanego numeru porządkowego) 



 F. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI 

 1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkanej określonej w części E deklaracji zamieszkuje ….... osób. 

 2. Odpady są gromadzone są w sposób: selektywny 

3. Okres wytwarzania odpadów komunalnych: ☐  cały rok   ☐  sezonowo..………………………………….cały rok                                  
 
………………………………………… 

 

 4.Oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    ☐   Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady  stanowiące odpady komunalne 

    ☐   Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

 
Obliczanie wysokości opłaty dla nieruchomości wskazanej w części E  
Liczba osób zamieszkujących nieruchomo ć wskazaną w punkcie E  

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi⁵ zł/osobę 

Miesięczna kwota opłaty (liczba osób razy stawka miesięczna)  zł/miesiąc 

Miesięczna kwota zwolnienia z tytułu posiadanego kompostownika 

 
zł/miesiąc 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zastosowaniu 
zwolnienia 

 

zł/miesiąc 

 

 
    

    
 

 

 G. PODPIS WŁAŚCICIELA / OSOBY REPEREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

   

 (miejscowość i data) (czytelny podpis) 

 H. ADNOTACJE ORGANU 

  

Data Podpis przyjmującego formularz 

  

 
 
 
 

 
 

*niepotrzebne skreślić    ** zaznaczyć odpowiednie 

1. 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. 2019r. poz. 1438 ). 

2. Wzór formularza Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dostępny jest na stronie internetowej : bip.zarnow.eu 
3. Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały w formie  wypełnionego załącznika do wniosku składanego osobiście w Urzędzie 

Gminy w Żarnowie lub przesłanego na adres siedziby Urzędu Gminy w Żarnowie ul. Opoczyńska 5,26-330 Żarnów lub w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Żarnowie za pomocą 
Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl Deklaracja w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej(tj. 
Dz .U. z 2019 r.poz.162 z póź. zm.)lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne(tj. Dz. U. z 2019r poz.700   z późń. zm. ).       

Wyjaśnienia: 

1. Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie  14 dni od 

dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej 

już deklaracji. Zgodnie z art. 81§2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z póź. zm.) do korekty 

deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. 

3. Pole „deklaracja zmieniająca (nowa)” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie 10 dni od dnia 

nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 

zmiana. 

4. Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gm inach) jest 

osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby. 

5. Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Żarnów w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty na terenie Gminy Żarnów. 

Pouczenie: 

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Żarnów zobowiązani są uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

http://www.epuap.gov.pl/


 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE Nr 119) RODO informuję o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz o przysługujących 

Panu/i prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pana/i  danych osobowych jest Wójt Gminy Żarnów z siedzibą w Urzędzie Gminy  

w Żarnowie ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów. 

2. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych  Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony 

Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać 

pod adresem: iod@zarnow.eu 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i jej egzekucji. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ( RODO) 

oraz w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającemu na odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żarnów. Pana/i dane osobowe 

przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c ww. Rozporządzenia w związku z art.6m i 6n ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały w sprawie wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  

4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania 

korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym tj. podmiotowi, który odbiera odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu 

określonego w art. 3, lecz nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów  prawa tj. Ustawy  o narodowym 

zbiorze archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia 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. 

6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 

osobowych, jeśli uzna Pan/i iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art.6 ust.1a i 1b 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest Pan/i zobowiązana do 

podania danych określonych w deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało wezwaniem do 

uzupełnienia żądanych danych.  

10. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa  w art.22 RODO. 

 

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

(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację) 

 

mailto:iod@zarnow.eu

