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                                                                      Załącznik do Uchwały Nr  XVI/93/2019 Rady Gminy w Oksie z dnia  30  grudnia  2019 r.  

 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

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

Składający Właściciel nieruchomości, na której  zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. 

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

Miejsce składania Urząd Gminy w Oksie,  ul. Włoszczowska 22,  28-363 Oksa 

A.ORGAN  DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ: 

WÓJT GMINY OKSA 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) 

☐ Pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku)……………………………………………………
 

                                                                                                                       (dzień- miesiąc- rok) 

☐ Zmiana danych zawartych w deklaracji………………………………………………………………… 
                                                                                                                                  (dzień- miesiąc- rok) 

C. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT) 

 

☐ osoba fizyczna  ☐osoba prawna   ☐ inny ………………………………………………... 

☐właściciel    ☐współwłaściciel    ☐użytkownik wieczysty   ☐zarządca     ☐najemca, dzierżawca 

☐ inny tytuł (wpisać jaki) …………………………………………………………………………………………….... 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARCJĘ (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA) 

Nazwisko* / nazwa pełna** Imię ojca* 

 

Imię* / nazwa skrócona ** Imię matki* 

Pesel* Numer identyfikacji podatkowej (NIP)** REGON/pieczęć** 

Numer telefonu*/** Adres email*/** 

E. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
4
 

Kraj Województwo Powiat 

 

Gmina Kod pocztowy 

Miejscowość Ulica Poczta Nr domu Nr lokalu 

F. ADRES NIERUCHOMOŚĆI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 
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G. FORMA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ULĘGAJĄCYCH BIODEGRADACJI                                                                       
(Proszę wpisać znak x we właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości 
wskazanej w części F niniejszej deklaracji będą poddawane procesowi kompostowania                                     
w kompostowniku przydomowym.  

         ☐   tak                ☐ nie 

H. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI  MIESZKAŃCÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, zamieszkuje: 
 

1. Na stałe   …………(liczba osób) 

 2. Czasowo ………(liczba osób)  w okresie od ……….……do ……………… 

W przypadku różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych a liczbą osób zamieszkujących 

nieruchomość,  proszę uzasadnić przyczynę rozbieżności:………………………………………………… 

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

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

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

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

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do ilości osób wskazanych w deklaracji, stosownie                         
do treści art. 6o ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                  
(t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 2010) wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

I.  WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY  

I.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady będą zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. 
 
Stawka opłaty miesięcznej od osoby wynosi ………….zł 
 
W przypadku zaznaczenia pola „tak” w części G stawka opłaty miesięcznej wynosi ….……....zł 

I.2 Wysokość opłaty miesięcznej stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki 
opłaty miesięcznej 
 
 
………………. x …………………= ………………… 
liczba mieszkańców       stawka opłaty    wysokość opłaty 

 

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6 

 

1. Data 2. Czytelny podpis  (z podaniem  imienia i nazwiska/pieczątka osoby upoważnionej) 

K.  ADNOTACJE ORGANU  
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Objaśnienia 
 
 
1. Termin i  sposób wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 
 
- za I kwartał (styczeń, luty, marzec)  do 15 marca danego roku; 
- za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 15 maja danego roku; 
- za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 15 września danego roku; 
- za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 listopada danego roku. 
 

Opłaty mogą być wnoszone miesięcznie.  

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za pośrednictwem banku, poczty, u sołtysa lub przelewem                              

na wyodrębniony rachunek bankowy UG Oksa (tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

Numer rachunku bankowego: 52849300040250010004170081 
 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zbierania odpadów powstałych na terenie nieruchomości                                            
w sposób selektywny. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.                                                                                  
W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ                          
w drodze decyzji naliczy opłatę, stosując stawki opłaty podwyższonej. 
 
3. Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych kompostujących bioodpady we własnym 
kompostowniku mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                                          
W przypadku gdy odpady będą zbierane  i przekazywane w sposób selektywny (łącznie z odpadami ulegającymi 
biodegradacji) należy wybrać stawkę podstawową. 
 
4. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji albo zmiany stawki opłat                                  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

Pouczenie 

 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi podanej w niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza 

deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 6 ustawy                

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2019 r. poz.1438                  

ze zm.) 

 

Klauzula informacyjna 
 
 
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 Gmina Oksa z siedzibą ul. Włoszczowska 22, 
28-363 Oksa, tel. 41 3808048,  adres email: gminaoksa@poczta.onet.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 i 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 2019 r., poz. 2010, 2020) 
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4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych. 
 
5) Państwa dane osobowe 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); 
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje 
Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie 
niemożnością 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


