
                            Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XII/107/19 

    Rady Gminy Radomin z dnia 19.12.2019 r. 

 POLA JASNE WYPELNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM TUSZEM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOŚCI 

NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ) 

Miejsce składania : Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin 

Pouczenie : Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z 

ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1314) 

A. Obowiązek złożenia deklaracji  

1. Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat ) 

 

pierwsza deklaracja – data zmiany ….. …. ….…                          

        

– data zmiany :  ….. ….. ….….. 

         

– data zmiany : …. …. …….... 

 

B. Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

inny (podać jaki)...........................  

C. Dane składającego deklarację 

3. Składający podmiot (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 

 

4. Imię i nazwisko/ Nazwa pełna  
 

              

5. Identyfikator REGON                                                                       6. Numer  PESEL 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

D. Adres zamieszkania /adres siedziby 

7. Kraj 8.Województwo 9.Powiat 

 

10. Gmina 11. Miejscowość 12. Nr domu/ nr lokalu 

 

 

 

13. Kod pocztowy 

 

14. Poczta 

 

15. Nr telefonu 



E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

(dla każdej nieruchomości, należy złożyć odrębną deklarację) 

16. Miejscowość 

 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

 

 

 

19. Nr domu  20. Nr lokalu 21. Numer ewidencyjny działki 

 

 

 

F. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne  

Oświadczam,  iż na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady będą zbierane w sposób selektywny i 

gromadzone będą w pojemnikach i workach o pojemności: 

 
w następujących pojemnikach (należy wpisać ilość poszczególnych pojemników) 

Wielkość pojemnika 

/l/ na odpady 

zmieszane 

Stawka opłaty za 

pojemniki 

Miesięczna ilość 

pojemników na 

odpady 

Miesięczna ilość 

worków dla 4 frakcji 

odpadów selektywnie 

zbieranych 

Stawka opłaty za 

worek 120 l do 

zbiórki odpadów 

segregowanych 

Wysokość 

miesięcznej opłaty 

/iloczyn kolumny 

2x3+4x5 

1 2 3 4 5 6 

120 22. 

 

 

23. 24. 25. 26. 

240 27. 

 

 

28. 29. 30. 31. 

600 32. 

 

 

33. 34. 35. 36. 

360 37. 

 

 

38. 39. 40. 41. 

1100 42. 

 

 

43. 44. 45. 46. 

                                                   SUMA  OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
 

47. 

H. Dotyczy nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana 

na cele rekreacyjno - wypoczynkowe 

1. Wyliczanie opłaty ryczałtowej 

Liczba domków letniskowych lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty 

Roczna opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ( poz. 48 x poz. 49) 

48. 

 

 

49. 

 

 

 

50. 

51.  Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /słownie/ ( poz.50) 

 

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

 Data i podpis składającego deklarację/ osoby upoważnionej do składania deklaracji 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

……………………………                                                          ..…..…………………………. 
      (miejscowość i data)                                                                                                     ( czytelny podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów 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”), 

uprzejmie informujemy, iż:  

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Radomin (adres: Radomin 1a, 87-404 Radomin, telefon 56 683 75 22) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi odbioru odpadów jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych. 

5)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

            -prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

            -prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

            -prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych                                                    

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane Firmie Zakład Usługowo-Handlowy „Karo” Józef Karczewski, ul. Szpakowa 12A, 85-436 Bydgoszcz na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz umieszczone w programie księgowo-ewidencyjnym 

RADIX GOK+ 

 

 

  

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

      ( miejscowość, data)                                                                                                 ( podpis ) 

 

                                                                                                                          

Adnotacje Urzędowe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia : 
 

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, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 

w którym nastąpiła zmiana. 

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, wójt 

burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnym. 

 

Zgodnie z art. 6ka ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne  przyjmuje je jako niesegregowane 

( zmieszane )  i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela 

nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, wszczyna 

postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

określa, w drodze decyzji, wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, stosując 

wysokość stawki podwyższonej, o której mowa w art. 6k ust. 3  

 

 

 

 


