
Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr  IV /23/2020 

 Rady Gminy Radzanów 

 z dnia 28 lipca  2020r. 
 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz. U. z 2019r. 

poz.2010 ze zm.)  
Organ właściwy do 

złożenia deklaracji: 

 

Wójt Gminy Radzanów, Radzanów 92A , 26-807 Radzanów 

 

Składający: Właściciel nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Radzanów, na której 

zamieszkują mieszkańcy (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach)   
Termin składania: 

 

 

Miejsce składania: 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 

1 ustawy) oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana                            

(art. 6m ust. 2 ustawy).  

Urząd Gminy w Radzanowie, Radzanów 92A, 26-807 Radzanów 

  Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. 
 

I. CEL  ZŁOŻENIA DEKLARACJI  1)  

  :    pierwsza deklaracja  ……………………..  
                                            (dzień-miesiąc-rok)                             

 

       korekta deklaracji     …………………….   
                                            (dzień-miesiąc-rok)                                 
       nowa deklaracja       ……………………..   
                                            (dzień-miesiąc-rok)                              
                                                                  Uzasadnienie złożenia nowej deklaracji:1) (pole nieobowiązkowe)  

                                                                                  zamieszkanie nowonarodzonego dziecka  

                                                                                  zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

                                                                                  inny (podać jaki) ……………………………………………… 

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

 
 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE                                 

NAZWISKO IMIĘ 

PESEL                                                                                               TELEFON KONTAKTOWY  

IMIĘ OJCA   IMIĘ MATKI  

 

III. ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 

POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU 

NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

KOD POCZTOWY POCZTA 

x

x

x x

x

x 

 

 

x

x

x 

 

  

 



IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI   

(należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne) 

GMINA KOD POCZTOWY  

 

POCZTA 

MIEJSCOWOŚĆ NR DOMU NR LOKALU  

 
 

V. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt IV jest wyposażona w przydomowy kompostownik,   

      w  którym kompostuję  bioodpady  stanowiące odpady komunalne 1) 

 

                           TAK                                                                             NIE 
 

VI. OBLICZENIE  WYSOKOŚCI OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 

 1. Dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:  

a. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  wskazaną w pkt IV  

• b.  Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Radzanów w sprawie wyboru 

      metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

      stawek tej opłaty.2) 

 

……………… zł  

b. Zwolnienie z części opłaty za posiadanie kompostownika (w zł)  określone w uchwale 

w   sprawie  zwolnienia w części  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

 

 

………………. zł 

•  2. Wysokość miesięcznej opłaty 

•       (liczbę osób z pkt 1a. należy pomnożyć przez stawkę opłaty z ( pkt 1b – 1c.) 

 

.......................zł 

       3.  Wysokość kwartalnej opłaty (kwotę wymienioną w pkt 2  należy pomnożyć przez 3)    

        

 

………………..zł 

   4. Dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

        wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 2)            

                                                                                                                                                                                           ….………………….zł                                                                                   
                                                                                                                                                                                             (stawka opłaty – ryczałt za rok)                                                                                                                            

Objaśnienia: 

1) Właściwe pole należy  zaznaczyć znakiem   x  

2) Należy wpisać stawkę opłaty, ustaloną w Uchwale Rady Gminy w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

    komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. 

  

Pouczenie: 

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi 

podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym                                 

w administracji ( tj; Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

 
 

 

 
 

 

……………………………                                                                                                         .............................................................................  
(Miejscowość, data )                                                                                                                           ( czytelny podpis składającego deklarację) 

  



Klauzula informacyjna RODO 

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 (RODO), 

informujemy iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Radzanów, Radzanów 92A, 26-807 

Radzanów tel. 48 613 63 62 , mail: gmina@ radzanow.pl, 

2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD): iod@radzanow.pl  lub  kontakt z Urzędem Gminy w Radzanowie tel. (48) 613 63 62, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie art.6 

ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r oraz na podstawie 

art.9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r                    

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) w celu zapewnienia 

realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w art.6h w/w ustawy, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych  na podstawie przepisów prawa( m.in. firma odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych), 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania,  

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

ul. Stawki 2. 00-913 Warszawa, 

9) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w celu realizacji 

zadań Wójta Gminy Radzanów jako organu administracji. 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zostałam/-em  poinformowana/-y, że administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy 

Radzanów oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiana i uzupełniania. Zapoznałam/-em się                           

z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 

września 1996r o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach Dz.U. z 2019r poz.2010 ze zm). 

 

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

                        podpis czytelny 

……………………………………. 

miejscowość i data  

 

 

 

mailto:iod@radzanow.pl

