
    

Załącznik do Uchwały nr XIV/100/2019 

       Rady Gminy Nowy Żmigród 

       z dnia 11 grudnia 2019 roku  

 

D E K L A R A C J A 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy 

 

 

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi 

literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 

 

1. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy) 

 Pierwsza deklaracja – data zamieszkania ………………………….          

 Nowa deklaracja / zmiana danych - data zmiany …………………. 

 

2. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy) 

 Właściciel, współwłaściciel             

 użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawca             

 Inny 

                  

 3.  DANE   SKŁADAJĄCEGO    DEKLARACJĘ 

 

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

/Imię i Nazwisko/ 

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

/Pesel/ 

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

/Telefon kontaktowy/  /Adres poczty elektronicznej/ 

 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U.    

z 2019 r. poz. 2010) 

Składający:  

Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach 

Termin składania: 

1. Pierwszą w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. Nową w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana. 

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Nowy Żmigród 

Miejsce składania deklaracji: 

Urząd Gminy Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród 

www.epuap.gov.pl 

 



    

/Adres siedziby/adres składającego/ 

Miejscowość.............................................Kod pocztowy .......................Poczta.......................... 

ul.......................................................... Nr domu..................................Nr lokalu......................... 

Gmina....................................................... 

     

4. ADRES  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ  POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość............................................Kod pocztowy...................Poczta................................ 

Ulica............................................................Nr domu....................Nr lokalu............................... 

 

5. OŚWIADCZAM, ŻE; 

- na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 stale zamieszkuje ........................osób 

           /należy podać liczbę mieszkańców/ 

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

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

-  posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 

komunalne 

-  nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne 

 

6. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Nowy 

Żmigród w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty 

1.        

 

                                                                zł / za 1 

osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana  

w punkcie 5 

2. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę w pozycji 1 należy 

pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w pozycji 2) 

3.                                        

                                                                zł / na 

miesiąc 

 

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu 

zagospodarowywania bioodpadów w kompostowniku 

 4.                                                            

                                                                 zł/ na 

miesiąc 

Wysokość miesięcznej opłaty (różnica pozycji 3 i 4) 5.                                                              zł/ na 

miesiąc 

 

7. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

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

       /miejscowość, data/                                                                  /czytelny podpis/ 

 

8. ADNOTACJE  ORGANU 

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

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

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

POUCZENIE: 

(W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej                    

z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy      

z dnia 17. 06. 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1438, ze zm.). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana 

w punkcie 6 płatna jest bez wezwania. 



    

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)  

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Nowy Żmigród reprezentowana 

przez Wójta. Kontakt do Administratora: adres ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród, tel. 13 

441 56 05, e-mail: wojt@nowyzmigrod.eu.  

2. Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pisemnie na adres Administratora lub adres email: iod@nowyzmigrod.eu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego 

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

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Nowy 

Żmigród. 

5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo, w przypadku niezłożenia deklaracji lub 

podania danych nieprawdziwych Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez 

okres wymagany kategoria archiwalną tj. BE5 – 5 lat od roku następującego po zakończonej 

sprawie. 

7. Administrator może przekazać dane osobowe odbiorcom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą 

danych może być Poczta Polska S.A. w przypadku prowadzonej korespondencji, strony 

postępowania, podmiot z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych w celu 

odbioru odpadów na terenie gminy Nowy Żmigród tj. P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy ul. 

Hankówka 28, 38-200 Jasło, podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu 

obsługującego gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. RADIX Sp. z o.o. Spółka k. ul. 

Piastowska 33, 80-332 Gdańsk, mogą to być również organy, jednostki administracji publicznej i 

samorządowej. Szczegółowe informacje w sprawie odbiorców można uzyskać w siedzibie 

Administratora. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych zawartych w deklaracji do państwa trzeciego ani 

do organizacji międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich 

przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być 

usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4) prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane 

dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne 

z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.  

10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

11. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 
 
 

 


