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Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXXVI/309/2020 

Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 listopada 2020 r. 

 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM, 

PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI 

 
 

 

 DO   DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

3. 
   ........................................ 
     (dzień – miesiąc – rok) 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ). 

Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).  

 

Termin składania: - W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej   
nieruchomości odpadów komunalnych.  
- 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 lub 
określonej w deklaracji  ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 
 

 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI  
 

4. Organ do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Miasta Jasła 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI   
 

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

     □   1. pierwsza deklaracja                                     □  2. korekta deklaracji 

     □    3. zmiana danych zawartych w deklaracji     …...............................……………………………….………............................................... 

                                                                                       (dzień – miesiąc – rok  zdarzenia powodującego konieczność złożenia lub korekty deklaracji) 
 

C. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 2) 
6. Rodzaj podmiotu : (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   □ 1. właściciel           □  2. współwłaściciel          □ 3. posiadacz samoistny      □ 4. współposiadacz samoistny 

   □ 5. użytkownik wieczysty         □ 6. współużytkownik wieczysty     □ 7. posiadacz            □ 8. współposiadacz 

   □ 9. zarządca nieruchomości wspólnej 
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną   ** dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną 
 

 

D-1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
 

7.  Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □ 1. osoba fizyczna                       □ 2. osoba prawna                □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

     □ 4. spółka nie mająca osobowości prawnej 

8.  Nazwisko i imię * / Nazwa pełna ** 
 

9. Identyfikator REGON** 
 
 

10. Numer NIP** 

 
11. Osoba upoważniona do reprezentowania składającego deklarację 

 

      ................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

      ..................................................................................... podstawa umocowania .................................................................................................................... 

 

 

1. Identyfikator  NIP  /  numer PESEL 1) 

 

           
 

2. Nr dokumentu (sprawy) 
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D-2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

12. Kraj 
 

13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 

16. Miejscowość 
 

17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 20. Kod pocztowy 

21. Poczta 22. Numer telefonu*** 23. E – mail*** 

 
***Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne. 

D-3. INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH / WSPÓŁPOSIADACZACH  
 

(Podać dane każdego współposiadacza / współwłaściciela jak w części D-1. od poz. 8 do poz. 10 oraz jak w części D-2 wraz z nr PESEL.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.  WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

24. Należna miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami  
(wpisać sumę opłat z załączników DO/J w części J -3 poz. 19 ) 
              

 
                         
                            …….…………… zł 
 

 
 

F. DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI (do niniejszej deklaracji dołączono, zaznaczyć właściwy kwadrat)  

□  1. Ilość złożonych załączników DO/J  - ….......... szt. 
 

□   2.  Pozostałe załączniki do deklaracji  …............................................................................................................................................ 

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

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ        
SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

25. Podpis  
 

 

 

           .................................................................................                                                       ....................................................................................... 

                 (miejscowość i data)                                                                                                (czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

26. Data  (dzień –miesiąc-rok) 27. Podpis przyjmującego formularz 
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Pouczenie: 

 

1. Niniejsza deklaracja, zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta w Jaśle deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania  na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miasta w Jaśle 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. 

 

Objaśnienia: 

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 

PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. 

2) W zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością (zgodnie 

z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1439). 

3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej Jasła. 

4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć załącznik DO/J oraz dodatkowe załączniki, w szczególności 

pełnomocnictwo zgodne z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1325 ze zm.) w przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika właściciela nieruchomości. 

5) Część J poz. 11 załącznika DO/J do deklaracji DO wypełniają właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym. 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła  

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych 

osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez 

email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu 

realizacji ustawowych zadań Administratora związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi tj. 

prowadzeniem dokumentacji, naliczaniem opłat, wykonywaniem czynności egzekucyjnych lub usunięciem 

niezgodności w danych na podstawie następujących aktów prawnych: - ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).  

4. Dostęp do złożonych przez Pana/Panią danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni przez 

Administratora pracownicy wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Miasta w Jaśle i tylko w niezbędnym 

zakresie. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych tylko i wyłącznie w celu świadczenia tej usługi, organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty, które realizują zadania dla 

Administratora w ramach stosownych umów.  

5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.  

6. Podanie danych jest obowiązkowe, gdyż przetwarzanie danych wynika z przepisu prawa – ustawa  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
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7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.  

 

8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikających z przepisów 

prawa.  

9. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:  

1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania kopii tych danych,  

2) ich sprostowania (poprawiania),  

3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym)  

4) ograniczenia przetwarzania,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone 

poprzez inne przepisy prawne.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej czynności administracyjnych 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 

 

 

 

 

     
                                                   ..................................................................... 

          (data i czytelny podpis) 

 

 


