
D-O            DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. 
zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzeszczany, przez których  rozumie się 

także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

 1. Wójt Gminy Trzeszczany   

     Adres: Trzeszczany Pierwsze 194  22-554 Trzeszczany                                 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 
 

 

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. Właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty, posiadacz zależny (np. dzierżawca) 

    2. Współwłaściciel, współposiadacz samoistny, współużytkownik wieczysty, współposiadasz zależny (np. dzierżawca) 

     3. inny podmiot (wpisać jaki)……………………………………….. 

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę) 

    1. Osoba fizyczna          2. Osoba prawna        3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej   

4. Nazwisko i imię/nazwa składającego deklarację 

 
5. Numer PESEL/NIP* 

 

B.2 ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 6. Kraj 

 
7. Województwo 8. Powiat 

9. Gmina 

 
10. Ulica 11. Numer domu / Numer lokalu 

12. Miejscowość 

 
13. Kod pocztowy 14. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 15. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę oraz podać datę zaistnienia zdarzenia ) 

 1. Deklaracja składana po raz pierwszy (obowiązuje od dnia……………………… )          
 2. Korekta złożonej deklaracji (data zaistnienia zmian……………………………… ) 

 3. Nowa deklaracja (data zaistnienia zmian……………………………… ) 

 4. Wygaśnięcie obowiązku (obowiązuje od dnia……………………………… )    
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 16. Należy wpisać adres nieruchomości na której powstają odpady  

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

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY 

 18.  

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej części D niniejszej deklaracji  
 

zamieszkuje ………………… 
                    (podać liczbę mieszkańców) 

 

19.  

Wyliczenie miesięcznej opłaty: 
 

   …………………      x    …………………zł =  ………………………………………zł 
(liczba mieszkańców)           (stawka opłaty)       (iloczyn liczby mieszkańców i stawki) 

20. 

 

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 

21. (oblicza wypełniający 

deklarację) 

 

…………………..zł 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 

SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 



 22. Imię 

 

23. Nazwisko 

24. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 25. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 

składającego 

N 32  26. Numer telefonu osoby wypełniającej deklarację** 

 

H. ADNOTACJE ORGANU   

 27. Uwagi organu   

 

 
 

*Wpisać jeżeli podmiot zobowiązany jest do posiadania, ** pole nieobowiązkowe  

POUCZENIE:  
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 21 lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają 

wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. 

4. Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę  podstawową, 

określoną w stosownej Uchwale Rady Gminy Trzeszczany. 

5. Opłatę z pozycji 21 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 25 stycznia za I kwartał, 25 kwietnia 

za II kwartał, 25 lipca za III kwartał, 25 października za IV kwartał gotówką w kasie Urzędu Gminy w 

Trzeszczanach lub na rachunek Gminy  Trzeszczany 85 9603 1029 2003 2900 0114 0054 lub u 

inkasenta. 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuje się, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Trzeszczany, Trzeszczany Pierwsze 194, 22-554 

Trzeszczany, tel. 846575059, e-mail: gmina@trzeszczany.pl; 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: krzysztofjozwiak@trzeszczany.pl lub listownie Trzeszczany 

Pierwsze 194, 22-554 Trzeszczany; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze w związku z dokonywaniem wymiaru, poboru i egzekucji obowiązkowej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.); 

4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych; 

5) podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia; 

6) odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora; 

7) osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa; 

8) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


