
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/2020 

Rady Miejskiej w Błażowej 

z dnia 19.03.2020 r. 

 
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 
 

Data wpływu (wypełnia organ) 

 

 

Podstawa prawna:              

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  

 

Składający:                     
Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

 

Termin składania:           

 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

 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.    
 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  

1. Nazwa i adres siedziby organu do którego należy złożyć deklarację 

BURMISTRZ BŁAŻOWEJ 

36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II 1 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       □ pierwsza deklaracja                                    □ korekta deklaracji                          ………………….……………......... 

(dzień – miesiąc – rok  zdarzenia powodującego konieczność 

złożenia korekty deklaracji) 

 

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

3. Rodzaj podmiotu : (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ właściciel                                                               □  współwłaściciel                                    □  użytkownik wieczysty 

□  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

□  inny podmiot władający nieruchomością 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi  oraz właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi) 

 

4. Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□    osoba fizyczna                           □    osoba prawna          □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA - KORESPONDENCYJNY 

5. Nazwisko 

 

6. Imię 7. Nazwa 

8. PESEL 

           
 

9. NIP 

          
 

10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

13. Gmina  14. Ulica 15. Nr domu 

 
16. Nr lokalu 

 
17. Miejscowość 

 
18. Kod pocztowy 

 
19. Poczta  

 
20. Numer telefonu (fakultatywnie)   

 
21. Adres e-mail (fakultatywnie)   

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

22. Miejscowość 

 
23. Ulica 24. Nr domu 

 

25. Nr lokalu 26. Nr ewid. działki* 



E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

27. Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

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

□ nie posiadam kompostownika przydomowego 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2 

 

28.   

 

Stawka miesięczna opłaty za 1 mieszkańca 

(określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Błażowej) 
29.   

 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Iloczyn pola 28 i 29) 
30.   

 

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu 

kompostowania  

(liczbę osób w poz. 28 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia za kompostowanie bioodpadów) 

31.  

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia 

(od kwoty z poz. 30 należy odjąć kwotę z poz. 31) 
32.  

G.   INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH 

33. Wykaz dokumentów które zostały dołączone do niniejszej deklaracji: 

 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 „RODO”) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Błażowej z siedzibą pod adresem 36-030 Błażowa, Plac Jana Pawła II 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych pod 

adresem: daneosobowe@blazowa.com.pl., tel. 172297119. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadań własnych samorządu w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Podstawę prawną 

przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z przepisami Ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, 

udzielania informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, a potem przez okres 5 lat.  Zasada ta wynika z treści Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. Dane osobowe zostaną udostępnione organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej 

w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Błażowa przetwarzają 

dane osobowe. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane 

osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.. Dane osobowe nie będą przedmiotem 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

I.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJACEJ 

34. Miejscowość, data: 35. Czytelny podpis/pieczątka: 

 

 

 

 

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 17.06.1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.). 

J. ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

* - pole wypełnić w przypadku braku numeru domu 

Deklarację należy składać w Urzędzie Miejskim w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa. 

Część C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

W poz. 4 należy zaznaczyć kwadrat wybierając rodzaj podmiotu, który składa deklarację. 

Część E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

W przypadku złożenia oświadczenia przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o posiadaniu 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne Rada Miejska w Błażowej w drodze 

uchwały zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

Część F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W części F właściciele nieruchomości w poz. 28 określają ilość osób zamieszkujących nieruchomość oraz w poz. 30 wyliczają wysokość 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poz. 29 określono w 

uchwale Rady Miejskiej w Błażowej w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozycja 31 dotyczy tylko 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali, że kompostują bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

 

mailto:daneosobowe@blazowa.com.pl

