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Zatacznik nr 1 do Uchwahl Nr XIW208;19
Radv Gmtnv Jasienica z dnia 20 arudnia 2019 roky,

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPtATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wypelnic komputerowo tub r^cznie, duzymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010)

Formularz przeznaczony dla wtascideli nieruchomosci, wspolwtascicieli, uzytkownikow wieczystych oraz jednostek
SMadajqcy: organizacyjnych i osob posiadajqcych nieruchomosci w zarzqdzie lub uzytkowaniu, a takze innych podmiotow

wtadajqcych nieruchomosciami
Miejsce sktadania: Urzqd Gminy Jasienica

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU WtASCIWEGO DO ZfcOZENIA DEKLARACJI

Wojt Gminy Jasienica
43-385 Jasienica 159

B. CEL ZtOZENIA DEKLARACJI (wtasciwe zaznaczyc)

Pierwsza deklaracja
aa-DD.na

miesiqc, rok

D Nowa deklaracja (dot. zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji) DD-DDDD
miesiqc, rok

Korekta deklaracji (dot. np. bt?d6w w poprzedniej deklaracji)
DD-DDDD

miesigc, rok

C. DANE SKt.ADA3^CEGO DEKLARACJ^
II*;

1. Rodzaj sktadajqcego deklaracj? (wtasciwe zaznaczyc)

Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadajqca osobowosci prawnej

2. Rodzaj wtasnosci, posiadania (wtasciwe zaznaczyc)

aWlasciciel

II Uzytkownik
wieczysty

Wspohwtasciciel

Wspotuzytkownik wieczysty

Najemca, dzierzawca

Inny

Zarzqdca
nieruchomosci

wspolnej

Nazwa petna / Nazwisko i imi^ Numer tetefonu *, e-mail *

3. PESEL(dot.os6bfizycznych) REGON (nie dotyczy osob
fizycznych) Nli.,(nie,|dlotyczy,iOSQb||izycznycti|||jg

4. Adres zamieszkania/ Adres siedziby sktadajqcego deklaracj?
1. Kraj 2. Wojewodztwo 3. Powiat

4. Gmina 5. Miejscowosc 6. Kod pocztowy

7. Ulica 8. Nrdomu 9. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NAKTOREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

(w przypadku kllku nieruchomoSci prosz^ ztozy6 odr^bnq deklaracj^, dla kazdej z nich)
lO.Nrdziatki

11. Gmina
JASIENICA

12. Miejscowosc 13. Kod pocztowy

14. Ulica 15. Nrdomu 16. Nrlokalu



E. NIERUCHOMOSC JEST (wtasciwe zaznaczy6)
zamieszkata

Wtasciciel takiej
nieruchomosci
wypetnia cz^sc F

niezamieszkata

(nieruchomosc, na ktorej nie zamieszkuJE!
mieszkancy a powstajq odpady
komunalne tj. nieruchomosc
wykorzystana do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, sklepy,
obiekty uzytecznosci publicznej, szkoly,
przedszkola)

Wtasciciel takiej nieruchomosci
wypetnia cz^sc H

w cz?sci zamieszkala
i w cz^sci niezamieszkata
(nieruchomosc, na ktorej
zamieszkujq mieszkancy i
jednoczesnie prowadzona jest
dziatalnosc gospodarcza)
Wtasciciel takiej
nieruchomosci wypetnia
cz^sc F, H, I

domki

letniskowe,
nieruchomosci

wykorzystywane na
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe itp.
Wtasciciel takiej
nieruchomosci
wypetnia cz^sc G

F. DOTYCZY WfcASCICJELI NIERUCHOMOSCI. NA KTOREJ ZAMIESZKUJA

OSWIADCZENIE 0 ILOSCI OSOB ZAMIESZKAtYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI WSKAZANEJ
W CZ^SCI D I USTALENIE MIESI^CZNEJ WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI ZBIERANYMI W SPOSOB SELEKTYWNY ^:a^^^as^t

x zt
liczba mieszkaricow stawka optaty wysokosc miesi^cznej optaty (iloczyn liczby mieszkancow i stawki optaty)

(Stawka opfaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Jasienica w sprawie wyboru metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej optaty, ustalenia stawek optaty za pojemniki lub worki o okreslonej pojemnosci oraz okreslenia
stawek optaty podwyzszonej.)

OBLICZENIE WYSOKOSCI OPtATf ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WtASCICIELI NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNYMI**, KOMPOSTUJACYCH ODPADY ZIELONE W KOMPOSTOWNIKU
PRZYDOMOWYM

Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w cz?sci D niniejszej deklaracji posiadam
kompostownik przydomowy i kompostuj? w nim odpady zielone (zaznaczyc wtasciwy kwadrat).

TAK D NIE

Wyliczenie miesi?cznej optaty z uwzgl?dnieniem zwolnienia z tytutu kompostowania odpadow
zielonych (tylko w przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,,TAK")

(.••••••••••-;-.•x-
liczba mieszkancow stawka opfaty

.)-(..,..........,.,.. X
liczba mieszkancow stawka zwolnienia

)=..........,......., ^zt
wysokosc miesi?cznej optaty po uwzgl^dnieniu zwolnienia

(Zwolnienie okreslone w Uchwale Rady Gminy Jasienica w sprawie zwolnienia w cz$sci z optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wlascicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujqcych odpady zielone w
kompostowniku przydomowym.)

G, DOTYCZY WtASClCIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ ZNAJDUJE SIE
DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOSCI WYKORZYSTYWANEJ NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ryczattowa stawka optety za rok (okreslona w Uchwale Rady
Gminy Jasienica w sprawie uchwalenia ryczattowej stawki optaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomosci, na ktorej
znajduje si? domek letniskowy, lub od innej nieruchomosci wykorzystywanej na

cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Wysokosc rocznej optaty

zt



H. DOTYCZY WtASCICIELI NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ NIE ZAMIESZKUJA
MIESZKANCY A POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE (nieruchomosci wykorzystywane do

prowadzenia dziatalnosci, sklepy, obiekty uzytecznosci publicznej, szkoty, przedszkola)

Wielkosc workow i pojemnikow na
odpady

Uczba
pojemnikow

(miesi?cznie)

Stawka optaty za
pojemnik lub worek (okreslona w

Uchwale Rady Gminy Jasienica w
sprawie wyboru melody ustalenia

optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej

optaty, ustalenia stawek optaty za
pojemniki tub worki o okreslonej

pojemnosci oraz okreslenia stawek
optaty podwyzszonej)

(iloczyn kolumny 2 i 3)

L 2, 3. 4.

worek 80 titrow (0,08 m3)

worek120litr6w(0,12m3)

pojemnik120litr6w(0,12m3)

pojemnik 240 litrow (0,24 m3)

pojemnik1100litr6w(1,1 m3)

pojemnik KP 1,5 m3

pojemnik KP 5,0 m3

pojemnik KP 7,0 m3

pojemnik KP 10,0 m3

Wysokosc optaty miesi?cznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma kwot z kolumny 4)

MBS

...zt

1. DOTYCZY NIERUCHOMOSCI. KTORA W CZESCI JEST ZAMIESZKAtA (CZESC F) ORAZ
W CZESCI NIEZAMIESZKAtA, NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE (CZESC H)

Wysokosc optaty miesi$cznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma kwot z cz^sci F i cz^sci H) ...zt

J. PODPIS SKtADAJACEGO/OSOBY REPREZENTUJACEJ SKtADAJACEGO

miejscowosc i data czytelny podpis

K. ADNOTACJE URZEDOWE
'MISiSSiSwi!§



* podanie numeru telefonu i e-maila jest nieobowiqzkowe, stuzy utatwieniu kontaktu z osobq sktadajqcq deklaracj?
** budynek mieszkalny jednorodzinny - zgodnie z art. 3 ust.2a Ustawy prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186) to budynek wolno
stojqcy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiqcy
konstrukcyjnie samodzielnq catosc, w ktorym dopuszcza si? wydzielenie nie wi^cej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajqcej 30% powierzchni catkowitej budynku
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstaw? do wystawienia tytutu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o post?powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438).
Objasnienia:
1. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Jasienica, w przypadku ogrzewania nieruchomosci paliwem
stalym, wtasciciel nieruchomosci jest zobowiqzany do selektywnego gromadzenia popiofu w odr?bnym pojemniku.
2. Zgodnie z Uchwafq Rady Gminy Jasienica w sprawie terminu, cz?stotliwosci i trybu uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, optat? nalezy uiszczac bez wezwania do ostatniego dnia kazdego miesiqca przelewem na konto lub w kasie Urz^du Gminy
Jasienica.
2.Wtasciciel nieruchomosci jest obowiqzany ztozyc do Wojta Gminy Jasienica deklaracj? o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wterminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub powstania na danej nieruchomosci
odpadow komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych b?dqcych podstawq ustalenia wysokosci naleznej optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
• okreslonej w deklaracji ilosci odpadow komunalnych powstajqcych na danej nieruchomosci, wtasciciel nieruchomosci Jest obowiqzany ztozyc
nowq deklaracj? w terminie do 10 dnia miesiqca nast?pujqcego po miesiqcu, w ktorym nastqpita zmiana.
4. Wysokosc zobowiqzania okreslonego w deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiqzuje za kolejne
miesiqce do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku nieztozenia deklaracji w terminie lub uzasadnionych wqtpliwosciach, co do danych zawartych
w deklaracji, Wojt Gminy Jasienica okresla w drodze decyzji, wysokosc optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Now;) deklaracj? sktada si? w przypadku: wprowadzenia si? lub wyprowadzenia si? danej osoby, narodzin, zgonow.
7. Korekt^ deklaracji sklada si? w sytuacji bt^dnie podanych informacji w pierwszej deklaracji, np. bt?dna ilosc osob, btqd w adresie
itp.

Klauzula informacyjna dotvczgca ewidencji deklaracji o wvsokosci optatv za gospodarowanie odpadami

komunalnvmi wynikajgca z art. 13 RODO

1. W swietle obowiqzujgcych przepisow Wojt Gminy Jasienica jest administratorem Paristwa danych osobowych
2. Administrator ma siedzib^ pod adresem: Jasienica 159,43-385 Jasienica i mogq si? Paristwo z nim skontaktowac telefonicznie

- nr tel.: 33/472-62-00, mailowo - e-mail: sekretariat@iasienica.pl lub listownie pod wskazanv wyzej adres.
3. Administrator wyznaczyf inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si? kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczqcych

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych, telefonicznie- nr tel.:
33/472 62 45, mailowo - e-mail: barbara.taton@iasienica.pl lub listownie pod adresem Jasienica 159, 43-385 Jasienica.

4. Dane sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zwiqzku z obowiqzkiem ztozenia deklaracji o wysokosci optaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawq z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach.

5. Dane sg przekazywane innym podmiotom wytqcznie na podstawie obowiqzujyych przepisow prawa oraz firmie swiadczqcej
ustugi z zakresu odbioru odpadow komunalnych w zwigzku z zawartq umowq powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz podmiotom, z ktorymi nawiqzalismy wspotprac^ w zwiqzku ze wsparciem i asystq technicznq systemow
informatycznych, w ktorych przetwarzane sq dane osobowe (Rekord Sl Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biata).

6. Paristwa dane nie b?dg przekazywane do paristwa trzeciego ani do organizacji mi^dzynarodowych.
7. Dane sg przechowywane zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach oraz Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow
zaktadowych przez okres 10 lat.

8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przystuguje Paristwu prawo dost^pu do tresci danych oraz ich sprostowania.
W niektorych przypadkach majq Paristwo prawo do: usuni^cia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Przysluguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uznajq Paristwo, ze przetwarzanie Panstwa danych narusza przepisy RODO.

10. Obowiqzek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w
gminach. Zaniechanie obowiqzku podania danych b?dzie skutkowac wydaniem decyzji o wysokosci optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

11. Panstwa dane mogq bye przetwarzane w sposob zautomatyzowany jednak nie b^dq podlegaty profilowaniu ani
automatycznemu podejmowaniu decyzji.


