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Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XIX/162/2021
Rady Gminy Adamów

z dnia 11 stycznia 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji:

Pouczenie

Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439  ze zm.)

Formularz  przeznaczony jest dla  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Adamów.

Obowiązek złożenia deklaracji następuje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego  mieszkańca.  W  przypadku  zmiany  danych  zawartych  w  uprzednio  złożonej  deklaracji  lub
wydanej  decyzji  określającej  wysokość  opłaty  -  właściciel  nieruchomości  jest  obowiązany  złożyć  nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Urząd Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów

Wójt Gminy Adamów

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 ze zm.).

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji(zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ 1. pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku od (data)…………………………..
□ 2. nowa  deklaracja – zmiana danych od (data)…………………………………….
W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji podać uzasadnienie zmiany danych  
................................................................................................................................................................
□ 3. korekta deklaracji 
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ właściciel                      □  użytkownik               □  posiadacz    □ współwłaściciel    
□ współużytkownik         □ współposiadacz          □  użytkownik wieczysty    
□ inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki):...........................................................................

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
  * - dotyczy osób fizycznych       ** - dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ 1. osoba fizyczna      □ 2. osoba prawna    □ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwisko i imię*    /    Nazwa pełna **

Numer PESEL  * REGON **

Numer NIP **

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA  *    /    ADRES SIEDZIBY  **
Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Należy wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady (w przypadku zabudowy wielorodzinnej należy podać 
numery budynków i lokali objętych deklaracją)
..........................................................................................................................................................................................

E. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim
bioodpady  

□  nie posiadam kompostownika przydomowego 
i nie kompostuję bioodpadów



F. OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  stanowi  iloczyn  liczby  mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy Adamów.

LICZBA  OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
MIESIĘCZNA STAWKA OPLATY

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY
G. ZWOLNIENIA Z OPŁATY
Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym w wysokości 2 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego 
mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

LICZBA  OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA

KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
uwzględniająca zwolnienia

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

Imię Nazwisko

Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

Numer telefonu (podanie informacji według uznania osoby 
składającej deklarację)

L. ADNOTACJE WÓJTA GMINY

Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis przyjmującego formularz

Szczegółowa klauzula informacyjna 
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Adamów, Adamów 11 b,

22-442 Adamów, tel.: 84 6186 102, e-mail: poczta@adamow.gmina.pl 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest: 

a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
b. zgoda osoby ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)- w zakresie komunikacji elektronicznej 

5. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom administracji 
publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i 
z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym 
wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
a. do dostępu do swoich danych; 
b. do sprostowania swoich danych; 
c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo: 
a. do usunięcia danych 
b. wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w 
momencie jej obowiązywania 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 
10. Podanie danych osobowych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest 

warunkiem ustawowym - w zakresie wymaganym przepisami prawa. Podanie dodatkowego zakresu danych jest 
dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda. 


