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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI.248.2021 

Rady Gminy Chrząstowice 

z dnia 24 listopada 2021 r.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub niebieskim. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 

z późn. zm.). 

Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

Termin składania:  

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych;    

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 

komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Chrząstowice, 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa 38. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Chrząstowice 

ul. Dworcowa 38 

46-053 Chrząstowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. 

□ pierwsza deklaracja: 

 

data powstania obowiązku 

opłaty 

 

 ..…...  - ………. - ……….       
  dzień    -     miesiąc   -    rok 
 

 

2. 

(składana w przypadku zaistnienia zmiany danych wpisanych w 

złożonej wcześniej deklaracji) 

 

□  zmiana danych zawartych w deklaracji1)                                      

     w związku: 

    □ ze zbyciem nieruchomości lub zmianą władającego  

          nieruchomością 

    □ ze zmianą danych 

    □ ze zmianą ilości osób 

    □ z inną okolicznością (wpisać jaką) 

  

          …...……………………………………………..…. 

                    data zaistnienia zmiany   

   

                  …….. - ……….. - ………. 
                   dzień    -    miesiąc     -    rok 

3. 

(składana w przypadku 

korekty błędów                          

w złożonej wcześniej 

deklaracji) 

   □ korekta deklaracji2)
: 

 

 

    ……  - ….…  - ……. 
      dzień   -  miesiąc  -  rok 

 

  

 Wyjaśnienie przyczyny zmiany danych zawartych w deklaracji, gdy zaznaczono poz. 2. 

 

  

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  □ właściciel  □współwłaściciel                              □ użytkownik wieczysty                     

 

             □ inny podmiot władający nieruchomością  

 

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

    

  □ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca     

       nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu       

 

                           

                                                           
1) Deklaracja zmieniająca dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

nieruchomości (m.in. zmiana ilości osób  itd.) skutkujący dla miesiąca bieżącego.  
 
2) Korekta deklaracji koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. W razie złożenia korekty mającej wpływ na wymiar kwoty 

opłaty, opłata w nowej wysokości jest naliczana od następnego miesiąca po złożeniu korekty. 
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □  jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości 

prawnej 

□ osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą 

    

D.2. Imię i nazwisko / Pełna nazwa 

 

 

 

 

D.3. Identyfikator 

PESEL NIP REGON 

   

Data urodzenia  (dzień-miesiąc-rok) 

 

 

Dane udostępniane dobrowolnie 

Adres e-mail Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego 

 

 

   

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie komunikatów drogą: (zaznaczyć właściwy kwadrat). 

□ elektroniczną (e-mail)                     □  telefoniczną (sms)                      □  nie wyrażam zgody 

D.4. Adres zamieszkania / Adres siedziby 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

   

GMINA ULICA NUMER 

DOMU 

NUMER LOKALU 

    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   

D.5. Adres korespondencyjny – wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w części D.4. 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

   

 

GMINA ULICA NUMER 

DOMU 

NUMER LOKALU 

  

 

  

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

  

 

 

D.6. Adres nieruchomości, na której powstają odpady 

NR DZIAŁKI/EK, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ NIERUCHOMOŚĆ 

 

 

 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

   

GMINA ULICA NUMER 

DOMU 

NUMER LOKALU 

 

    

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
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D.7  Dane współwłaściciela nieruchomości 

       (w przypadku większej liczby współwłaścicieli, ich dane należy dołączyć do deklaracji – załącznik nr 1) 

IMIĘ 

 

 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

   

GMINA ULICA NUMER 

DOMU 

NUMER LOKALU 

    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

 

Jeżeli nieruchomość wskazana w części D.6 jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□   nieruchomością zamieszkałą    

właściciel nieruchomości 

wypełnia dział  E i F. 

 

□  nieruchomością  

niezamieszkałą, na której powstają 

odpady komunalne (nieruchomości 

wykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej, obiekty 

użyteczności publicznej, szkoły, 

ogródki działkowe, cmentarze, itp.) 

właściciel nieruchomości wypełnia 

dział G. Właściciel nieruchomości, 

na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, może w terminie                     

60 dni od dnia powstania takiej 

nieruchomości złożyć Wójtowi 

pisemne oświadczenie o 

wyłączeniu się z systemu 

odbierania odpadów komunalnych 

zorganizowanego przez gminę.                 

W oświadczeniu właściciel 

nieruchomości wskazuje gminną 

jednostkę organizacyjną lub 

przedsiębiorcę wpisanego do 

rejestru działalności regulowanej,                 

z którymi zawarł umowę  oraz 

dołącza do oświadczenia kopię tej 

umowy, pod rygorem 

nieskuteczności oświadczenia. 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 

3 do deklaracji. Oświadczenie jest 

skuteczne od dnia, w którym 

zaczęła obowiązywać następna 

umowa w sprawie zamówienia  

publicznego na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli  

nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, i nie 

może być odwołane przez okres 

obowiązywania tej umowy. 

□ nieruchomością w 

części zamieszkałą oraz w 

części niezamieszkałą, na  

której     powstają odpady 

komunalne właściciel 

takiej   nieruchomości 

wypełnia dział E, F i G. 

□ nieruchomością, na 

której znajduje się domek 

letniskowy lub jest inną 

nieruchomością 

wykorzystywaną  na cele 

rekreacyjno-

wypoczynkowe                             

właściciel nieruchomości 

wypełnia dział E i H. 

E. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK (zaznaczyć właściwy kwadrat, 

wybranie pierwszej możliwości  oznacza skorzystanie ze zwolnienia w części z opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Chrząstowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty) 

  

 

□  1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne; 

□  2. nie posiadam kompostownika przydomowego.  
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E.1. Deklaruję zapotrzebowanie na pojemnik w kolorze brązowym do zbierania bioodpadów 

        (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 

       □ TAK                                    □ NIE 

E.2. Deklarowana pojemność pojemnika na odpady komunalne po segregacji - pojemnik czarny  

       (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

        □ 80 l                                                    □ 120 l                                            □ 240 l 

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY 

F.1. Dotyczy nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy   

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.6 niniejszej deklaracji zamieszkuje (proszę podać liczbę osób): 

                                                    

                                                                        …………………………...… osób 

 

1. Liczba mieszkańców     

   do 5 osób:  

 

 

    ……………………. 

 

 

2. Miesięczna stawka opłaty od 

osoby zamieszkującej daną 

nieruchomość (kwotę proszę 

uzupełnić zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Chrząstowice w 

sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  oraz ustalenia 

stawki tej opłaty): 

     

 

 

       …..….…………. zł    

3. Zwolnienie w części z opłaty  za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi osoby zamieszkującej  

nieruchomość zabudowanej  

budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym i kompostującej 

bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku 

przydomowym.  

           

            Stawka zwolnienia:   

 

     …….….     zł/osoba/miesiąc 

Miesięczna kwota opłaty       

podlegająca zwolnieniu 

 

Poz. 1 x  stawka zwolnienia = poz. 3 

 

                    …………………. zł                                 

4. Wysokość opłaty: 

Poz. 1 x poz. 2  -  poz. 3 

= poz. 4 

 

 

                                                                                  

    …………………... zł 

5. Liczba mieszkańców   

od 6 osoby (liczba          

osób powyżej 5): 

  …………………… 

 

6. Miesięczna  stawka opłaty 

od 6 i każdej następnej  osoby  

zamieszkującej daną 

nieruchomość,  jeżeli odpady 

są gromadzone w sposób 

selektywny:  

 

  …………………………. zł 

7. Wysokość opłaty:    

 

              Poz. 5 x poz. 6 = poz. 7 

 

    

               ……………………………….. zł  

F.2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (suma kwot z poz. 4 i  poz. 7): 

 

       ………..…………………….…….. zł. 

 

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Na terenie nieruchomości wg dostępnego rejestru prowadzona jest działalność gospodarcza 

Nazwa działalności 

 

 

 

 

 

Rodzaj działalności: 

 

 

 

Adres: NIP: 

 

 

 

REGON: 
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G.1. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne  

Wyliczenie opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników (liczba pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości x 

liczba opróżnień wynikających  z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych uchwałą Rady Gminy Chrząstowice  w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości                               

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ) oraz stawki opłaty 

Pojemność 

pojemników na 

odpady komunalne: 

 

 

  Rodzaj odpadów: Liczba  

pojemników,                   

w które 

wyposażona jest 

nieruchomość:                               

Liczba opróżnień  

pojemników 

wynikających z 

częstotliwości 

odbioru 

odpadów 

komunalnych: 

 

Stawka opłaty za 

pojemnik o określonej 

pojemności(zł/poj.). 

Kwotę proszę uzupełnić  

zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Chrząstowice                                           

w sprawie ustalenia 

stawki opłaty                                  

za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

za pojemnik o 

określonej pojemności: 

Wysokość miesięcznej 

opłaty (liczba pojemników  

poz. 3  x liczba opróżnień  

pojemników wynikających z 

częstotliwości odbioru 

odpadów komunalnych poz. 

4 x stawka opłaty 

za pojemnik o określonej  

pojemności  poz. 5 = poz. 6): 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5.                  6. 

POJEMNIK 80 l ZMIESZANE  

PO SEGREGACJI 

 

 

2   

POJEMNIK 120 l ZMIESZANE 

PO SEGREGACJI 

 

 

2   

POJEMNIK 240 l ZMIESZANE 

PO SEGREGACJI 

 

 

2   

POJEMNIK 1100 l ZMIESZANE 

PO SEGREGACJI 

 

 

2   

POJEMNIK 2500 l ZMIESZANE 

PO SEGREGACJI 

 

 

2   

POJEMNIK 240 l 

z żółtą klapą 

SEGREGOWANE  1   

POJEMNIK 360 l 

z żółtą klapą 

SEGREGOWANE  1   

POJEMNIK 660 l 

 z żółtą klapą 

SEGREGOWANE  1   

POJEMNIK 1100 l 

 z żółtą klapą 

SEGREGOWANE  1   

POJEMNIK 120 l  

 z zieloną klapą 

SEGREGOWANE  0,33   

POJEMNIK 240 l 

z zieloną klapą 

SEGREGOWANE  0,33   

POJEMNIK 360 l  

 z zieloną klapą 

SEGREGOWANE  0,33   

POJEMNIK 660 l 

 z zieloną klapą 

SEGREGOWANE  0,33   

POJEMNIK 1100 l 

 z zieloną klapą 

SEGREGOWANE  0,33   

POJEMNIK 120 l 

BRĄZOWY NA 

BIOODPADY  

SEGREGOWANE  2   

POJEMNIK 120 L 

NIEBIESKI NA 

PAPIER  

SEGREGOWANE  0,33   

G.2. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (suma kwot z kolumny 6):                                                                                                   

 

       ……………………………………. zł. 
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G.3. Dotyczy nieruchomości w części zamieszkałych (F) oraz w części niezamieszkałych, na której powstają odpady 

komunalne (G) 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie                          

odpadami komunalnymi  (suma kwot  z  poz.  F.2. oraz 

z poz.  G.2).   

 Wysokość opłaty: 

                                                      

        ………………………….…  zł/m-c. 

 

 

H. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB 

INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE     

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  za rok od domku letniskowego na 

nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

(kwotę proszę uzupełnić zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Chrząstowice w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe ): 

                        

                                               ………………………….. zł  

 

Wysokość opłaty: 

  

 

                 …………………………….  zł/rok. 

 

 

I. ZAŁĄCZNIKI 

1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI / WSPÓŁPOSIADACZY NIERUCHOMOŚCI □ 
2. DANE OSÓB TWORZĄCYCH SPÓŁKĘ CYWILNĄ □ 
3.  OŚWIADCZENIE O WYŁĄCZENIU SIĘ Z SYSTEMU  ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

□ 

4.  

………………………………………………………………………………….…………… 
□ 

5.  

………………………………………………………………………………………………. 
□ 

J. PODPIS / PODPISY SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO   

DEKLARACJĘ 

Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania na podstawie 

ważnego pełnomocnictwa, wskazanego ustawą Ordynacja podatkowa. 

 

Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

    

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

  

 

1. ………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

………………………………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

2. ………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 

 

                 ……..……………….………………… 

(miejscowość i data) 

 

 

3. ………………………………………… 

(czytelny podpis) 

K. ADNOTACJE  URZĘDOWE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                   
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INFORMACJA:  

1) Właściciel nieruchomości oraz inne podmioty wymienione w deklaracji są obowiązane złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,   w którym nastąpiła zmiana, w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  lub  określonej w deklaracji 

ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

2) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za okres wsteczny.  

3) Właściciele nieruchomości - przez których należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością – mogą w drodze umowy zawartej w 

formie pisemnej, wskazać podmiot faktycznie władający nieruchomością, obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.    

4) W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe uchwalono roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

5)         Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane do wyliczeń wysokości opłaty naliczanej dla właścicieli nieruchomości zostały 

określone w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

w uchwale w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz w uchwale w 
sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

6)      Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi nieruchomości, który kompostuje bioodpady  
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.   

7)   W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn  

zadeklarowanej liczby pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.   

8)       Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  na terenie 

nieruchomości  oraz liczby ich opróźnień wynikających z częstotliwości  odbioru  odpadów komunalnych określonych uchwałą Rady Gminy 
Chrząstowice.    

9)      Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została określona w uchwale  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Chrząstowice  oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

10)     W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości. 

11)     Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za  

           gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

12)    Sposób selektywnego zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Każdy przypadek stwierdzenia przez przedsiębiorcę  odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, że w pojemnikach na odpady segregowane znajdują się odpady o innym charakterze lub 

stwierdzenia w pojemnikach na odpady zmieszane – frakcji, które zadeklarowano jako odpady segregowane, traktowany będzie jako niedopełnienie 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W konsekwencji powyższego Wójt Gminy zobligowany będzie do naliczenia w drodze 

decyzji administracyjnej właścicielowi takiej nieruchomości opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.   

13)     W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1923). 

 

POUCZENIE:  

 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. z 2020  r., poz. 1427 ze zm.), zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). 

W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Chrząstowice 

w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane,   a w przypadku ich braku 

uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; z późn. zm.) - dalej  RODO,  informuję, że:  

 
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38,  45 – 053 

Chrząstowice  tel. 77 4219613 Fax 774219666; e-mail: ug@chrzastowice.pl  zwany dalej Administratorem. 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich 
danych osobowych: - adres poczty elektronicznej: e-mail: iodo@chrzastowice.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, a dane 

osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych), art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które są uprawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa do dostępu do 

nich oraz ich przetwarzania w zakresie określonym przepisami, w tym podmiotom kontrolującym działalność Wójta Gminy Chrząstowice, 
podmiotom realizującym na rzecz Urzędu Gminy Chrząstowice usługi w imieniu i na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

funkcjonowania. 

5.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  międzynarodowej. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane  i przetwarzane. Mogą być   

usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania,  w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy, 

zgodnie z przepisami określonymi  w ustawie  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) 

mailto:ug@chrzastowice.pl
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oraz w Rozporządzeniu Prezesa 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67).  
7.   W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia (jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne w 

zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO), prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają 

pisemnej formy. 
8. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych zawartych w deklaracji jest niezbędne i wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Wyrażam zgodę na archiwizowanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z powyższą klauzulą.   

 

 

                                                

 

 

                                                                                              …………………………………………… 

                                                                                                                 Imię i nazwisko 

 

 

                                                                                  Data      ……….………….    Podpis     …………………….
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                                                                                                                                                                   Załącznik nr 1  

                                                                                                                                  do deklaracji o wysokości           

                                                                                                                                  opłaty za gospodarowanie  

                                                                                                                                  odpadami komunalnymi  

 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELI / WSPÓŁPOSIADACZY  NIERUCHOMOŚCI 

1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁPOSIADACZA NIERUCHOMOŚCI 

IMIĘ 

 
 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 
   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

    
 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   

2. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁPOSIADACZA NIERUCHOMOŚCI 
IMIĘ 
 

 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 
 

   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 
    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   

3. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁPOSIADACZA NIERUCHOMOŚCI 
IMIĘ 

 

 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 
 

   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 
    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
 

   
PODPIS SKŁADAJĄCEGO / YCH ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

 

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

                                                      (miejscowość  i data) 

 

 

 
              ……………………………………………... 

                                (czytelny podpis) 

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

                                 (czytelny podpis) 

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

                                 (czytelny podpis) 
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                         Załącznik nr 2 

         do deklaracji o wysokości          

                                                                               opłaty za gospodarowanie        

                                                   odpadami komunalnymi  

 

DANE OSÓB TWORZĄCYCH SPÓŁKĘ CYWILNĄ 

1.    DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKA 
IMIĘ 

 

 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ 

 

 

WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

GMINA 

 

 

ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
 

 

 

2.     DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKA 
IMIĘ 

 

 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   

3.    DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓLNIKA 
IMIĘ 

 
 

NAZWISKO PESEL / NIP 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 
   

GMINA ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

    

 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

 

   
PODPIS SKŁADAJĄCEGO / YCH ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

 
 

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

                                                      (miejscowość  i data) 

 

 
 

              ……………………………………………... 

                                (czytelny podpis) 
 

               ……………………………………………... 

                                 (czytelny podpis) 

 

               ……………………………………………... 

                                 (czytelny podpis) 
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                                                                                                                       Załącznik nr 3                                  

      do deklaracji o wysokości opłaty za     

                             gospodarowanie odpadami                    

                             komunalnymi  

  

                                                                                             Chrząstowice, dnia      …………………………… 

………………………………… 
         Imię i nazwisko / Pełna nazwa  

 

………………………………... 
               Adres nieruchomości  

 

………………………………... 
                  Tel. kontaktowy 

 

 

 

     O Ś W I A D C Z E N I E  

 
 

Składam  pisemne oświadczenie jako właściciel nieruchomości*   o wyłączeniu nieruchomości  

położonej pod adresem …………………………….…… ul. …………………………………………… 

nr ………..   z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę Chrząstowice. 

Umowę  zawarłem z  gminną jednostką organizacyjną / przedsiębiorcą wpisaną do rejestru 

działalności regulowanej …………………………………………………………………………(nazwa 

podmiotu) oraz dołączam kopię  zawartej umowy  (art. 6c ust. 3b, 3c i 3e ustawy z dnia   13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t. j. Dz. U. z  2021 r. poz. 888  z późn. zm.).** 

 

 

       …………………………………………… 
                                 (czytelny podpis) 

 

 

*przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 

posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  
 

** oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia 

publicznego  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Chrząstowice z siedzibą w Chrząstowicach przy ul. Dworcowej 38, który informuje, że przetwarzanie 

Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1; z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych 
znajdują się na naszej stronie pod adresem www.chrzastowice.pl w zakładce „Urząd” – Klauzula informacyjna RODO 

http://chrzastowice.pl/398/212/klauzula-informacyjna-rodo.html 
 

 

http://www.chrzastowice.pl/
http://chrzastowice.pl/398/212/klauzula-informacyjna-rodo.html

