
Załącznik 

do Uchwały Nr XXXIV/243/22 

Rady Miejskiej we Frampolu 

z dnia 22 marca 2022 r. 

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 2021 r. poz.888 z późn. zm.). 

 

Składający:                       Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości  

                                          i porządku w gminach. 

 

Miejsce składania:           Urząd Miejski we Frampolu, ul Radzięcka 8, 23-440 Frampol. 

 

Termin składania:            Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  

                                          lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych  

                                          w deklaracji już złożonej. 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  □    pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data)  ……………………………… 

 

  □    nowa deklaracja – zmiana danych od (data)   ……………………………… 

   
 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□    właściciel, użytkownik lub posiadacz              □    współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 

 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi 

(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)  
 

 

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

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

 

Numer PESEL* 

 

 

Identyfikator REGON Numer NIP 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy Poczta 

Numer telefonu   Adres e-mail  

 

 
 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Miejscowość 

 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod poczt. 

 

 

Poczta Nr ewid. działki (dane nie są obowiązkowe) 

 



E. WYSOKOŚĆ OPŁATY 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: 

 

……… osoba/osoby/osób. 
  
Wyliczenie miesięcznej opłaty (bez uwzględnienia zwolnienia): 

 

….………………….……….  X  ………………………………  =  ……………….……………….…... zł 
                  (liczba osób)                                                (stawka opłaty)                                        (iloczyn liczby osób i stawki opłaty) 

 
 

Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (bez uwzględnienia zwolnienia) 
 

 

 

…………………………....…. zł 
(poz. A) 

 

 

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

      (dotyczy zabudowy jednorodzinnej). 

 
Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 

….………………….……….  X  ………………………………  =  ………………………….………... zł 
                  (liczba osób)                                                (stawka zwolnienia)                        (iloczyn liczby osób i stawki zwolnienia)                                                                                                                                      
 
 

 

Kwota miesięcznego zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 

 

………………………………. zł 
(poz. B) 

 

 

Wyliczenie wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 
 

….………………….……….  -  …………………………………  =  ……………..…………………... zł 
      (miesięczna opłata – poz. A)                         (miesięczne zwolnienie – poz. B)                    (wysokość miesięcznej opłaty  

                                                                                                                                                 za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 
 
 

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

…………………………..…. zł 

(opłata miesięczna x 3) 
 

F. INFORMACJE DODATKOWE    

 

   

 

 

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 

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

                  (imię i nazwisko)                                                                   (miejscowość i data)                                                                              ( podpis) 
 
 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

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

               Data wpływu                                                                                                                                                                 Podpis pracownika                                                                                                                                        

 

Pouczenie: 

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.). 

2) Formularz deklaracji należy wypełnić czytelnie (pola jasne), dokonując wpisów bez skreśleń czy poprawek. Każdą rubrykę lub miejsce wykropkowane 

należy wypełnić lub skreślić. Jeżeli po wpisaniu treści w rubryce zostało wolne miejsce należy je skreślić w sposób uniemożliwiający dopisywanie.  

3) W przypadku gdy dane nie zmieściły się w odpowiednich rubrykach, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, 

ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis. 



4) Opłatę z pozycji E należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 31 stycznia za I kwartał, do 30 kwietnia za II  kwartał, do 31 lipca za III kwartał, 

do 31 października za IV kwartał, na rachunek bankowy Urzędu  Miejskiego we Frampolu nr: 55 9604 0005 0000 0286 2000 0310, w tytule podając 

adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami”. 

5) Składanie deklaracji drogą elektroniczną jest możliwe poprzez platformę ePUAP, deklaracja powinna być podpisana profilem zaufanym lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór deklaracji dostępny jest w formacie .pdf, na stronie internetowej http://frampol.pl, w zakładce 

Gospodarka Odpadami Komunalnymi. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie 

i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Frampola dane adresowe: ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się 

poprzez: email: iod@frampol.pl; lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj: określenia wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji dane będą przetwarzane w celu 

wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w przypadku nieuiszczenia opłaty, dane osobowe będą przetwarzane w celu jej przymusowego ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym z wykorzystaniem systemów elektronicznego monitorowania usługi odbioru 

odpadów i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji w zakresie obsługi nieruchomości. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze) w związku z: ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego; ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. Po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, 

cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez okres 5 lat. W przypadku, gdy zostanie wystawiony tytuł wykonawczy i wszczęta na jego 

podstawie egzekucja w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez okres trwania postępowania egzekucyjnego. Po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie 

publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez okres 5 lat.  

6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa – Ordynacja podatkowa art. 298. 

Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. usług serwisowych dla systemów 

informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz firmom odbierającym odpady komunalne. 

7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, ani nie będą 

podlegać profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Wielką Brytanię). 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 

osobowych oraz otrzymania ich kopii; prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO; prawo 

żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 18 RODO; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

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

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Burmistrz Frampola w drodze decyzji określa wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 


	Pole wyboru 6: Off
	Pole wyboru 5: Off
	Pole wyboru 4: Off
	Pole wyboru 3: Off
	Pole wyboru 2: Off
	Pole wyboru 1: Off
	Pole wyboru 0: Off
	Pole wyboru 7: Off
	Tekst 0: 
	Tekst 3: 
	Tekst 4: 
	Tekst 5: 
	Tekst 6: 
	Tekst 7: 
	Tekst 8: 
	Tekst 9: 
	Tekst 10: 
	Tekst 1: 
	Tekst 11: 
	Tekst 12: 
	Tekst 13: 
	Tekst 14: 
	Tekst 15: 
	Tekst 16: 
	Tekst 17: 
	Tekst 18: 
	Tekst 19: 
	Tekst 20: 
	Tekst 21: 
	Tekst 22: 
	Tekst 23: 
	Tekst 24: 
	Tekst 25: 
	Tekst 26: 
	Tekst 27: 
	Tekst 28: 14,00 zł
	Tekst 29: 
	Tekst 30: 
	Tekst 31: 
	Tekst 32: 1,00 zł
	Tekst 33: 
	Tekst 34: 
	Tekst 35: 
	Tekst 36: 
	Tekst 37: 
	Tekst 38: 
	Tekst 39: 
	Tekst 40: 
	Tekst 41: 


