
           Załącznik nr 1  
w formacie .rtf 

           do uchwały XVII/156/19 
           Rady Gminy Izabelin 
           z dnia 17 grudnia 2019r.  
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁASCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA  
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

– dotyczy nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Izabelin 
 

Podstawa prawna:                   ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2019, poz. 2010) 

 

Miejsce składania:                  Urząd Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin  

A. ORGAN WŁASICIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 
WÓJT GMINY IZABELIN  
UL. 3 MAJA 42 
05-080 IZABELIN  

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                pierwsza deklaracja 
 

        zmiana danych w deklaracji 
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

2. Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

                       Właściciel                  
 

                       Współwłaściciel 
 

                       Najemca  
 

                       Inny podmiot władający nieruchomością 
 

 

 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

3. Nazwisko 
 

4. Imię/Imiona 5. Imię ojca 

6. PESEL 7. Telefon 8. E-mail 
 

 
Adres korespondencyjny 

9. Kraj 
 

10. Województwo 11. Powiat 

12. Gmina 
 

13. Ulica 

 
14. Nr domu 

 
15. Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 

 
18. Poczta 

 
 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

19. Miejscowość 
 

20. Kod pocztowy 

 
21. Poczta 

 

22. Ulica 
 

23. Nr domu 

 
24. Nr lokalu 

 



F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje/ą …........ 
osób/y (podać liczbę mieszkańców) a odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny. 

26. Oświadczam, iż posiadam kompostownik przydomowy i będę w nim kompostował bioodpady stanowiące 
odpady komunalne.                              tak                                        nie 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH 

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Izabelin w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

27. 

Liczba osób 28. 

Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x liczba osób) 29. 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE DO CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA * 

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Izabelin w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

30. 

 

Wysokość obowiązującej ulgi 1 31a.   
 

Wysokość obowiązującej ulgi   2   
31b. 

Liczba osób 32.    

Miesięczna kwota opłaty [(stawka opłaty – suma ulg) x liczba osób)] 33. 

I. DO ZAPŁATY KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY Z POZ. 29 LUB 33 ALBO SUMA TYCH POZYCJI: 
 

Poz. 29: …………………….zł.    +     Poz. 33: ……………………..zł.    = …………………….. zł. 
 

J.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA 
KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE** 

Stawka opłaty za nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe określona w uchwale 
Rady Gminy Izabelin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

34. 

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

35. Data: 36. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 

 

 

POUCZENIE 
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 29, 33, 34 lub wpłacenia jej w niepełnej 
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami z art. 6 n ust. 
1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) oraz art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2019 poz. 1438 z późn. zm). 
Zgodnie z art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010) w razie niezłożenia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych 
zawartych w deklaracji Wójt Gminy Izabelin określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dane właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody naliczania opłaty. 
Zaświadczenie z GOPS potwierdzające, że dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej jest podstawą do otrzymania częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje 
dla osób uprawnionych do częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wymienionego 
zaświadczenia nie będą uwzględnianie.  

L. ADNOTACJE ORGANU 

*1wypełnia osoba uprawniona do otrzymania częściowego zwolnienia z opłat – wynika z obowiązującej uchwały w sprawie zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami dla osób, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
 2 właściciel nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych . 
** wypełnia osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwanym dalej RODO, 
informuje, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Izabelin jest Wójt 
Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin.  

2. W Urzędzie Gminy Izabelin jest powołany Inspektor Ochrony Danych, email: iod@izabelin.pl.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 
i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu 
administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.).  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej 
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, 
rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od 
końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone. 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom 
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w 
otrzymaniu danych.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia 
zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania; w 
przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz odebranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów komunalnych.  

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

 

………………………………………….. 

                  (data i podpis) 

 


