Załącznik nr 1 do uchwały Nr 122/19
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 5 grudnia 2019 r.

DEKLARACJAO WYSOKOŚCI OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANAPRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
POŁOŻONYCH NATERENIE GMINY OPATÓWEK
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 2010)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na których powstają
odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Opatówek

Urząd Miejski Gminy Opatówek,
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek
Burmistrz Gminy Opatówek,
Plac Wolności 14
62-860 Opatówek

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia
deklaracji:
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji, proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź stawiając krzyżyk w odpowiednim
kwadracie)
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty
 Pierwsza deklaracja¹


Nowa deklaracja² - zmiana danych zawartych w deklaracji

.............. - ..................... - .......................
dzień

-

miesiąc

-

rok

Korekta dotyczy okresu:



.............. - ..................... - ........................

Korekta deklaracji³

dzień

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)
 Właściciel, współwłaściciel
 Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
 Inny podmiot władający nieruchomością
 Spółdzielnia mieszkaniowa / wspólnota mieszkaniowa
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Rodzaj składającego deklarację
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna

-

miesiąc

-

rok



Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości
prawnej
C.2. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
1.

C.3. Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)
2.

C.4. Adres zamieszkania / Adres siedziby
3. Kraj
4. Województwo

5. Powiat

6. Kod pocztowy

7. Gmina

8. Miejscowość

9. Ulica

10. Nr domu

11. Nr lokalu

12. Nr telefonu

13. Adres e-mail

C.5. Adres do korespondencji
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Kod pocztowy

18. Gmina

19. Miejscowość

20. Ulica

21. Nr domu

22. Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE GMINY OPATÓWEK, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
23. Miejscowość
24. Ulica
25. Nr domu
26. Nr lokalu

E.

OŚWIADCZENIA

E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości jednorodzinnej określonej w części "D" odpady biodegradowalne będą
zagospodarowane w następujący sposób (proszę zakreślić właściwy kwadrat):
27.

odpady biodegradowalne będą kompostowane we własnym zakresie
odpady biodegradowalne będą gromadzone w osobnych workach na terenie nieruchomości
28.
E.2. Oświadczam, że na terenie
…………….
nieruchomości, wskazanej w części D
(należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)
deklaracji zamieszkuje:
F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
29. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

….………………….………. X ………………………….……………… = …………………………………….…….…………zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty za 1 osobę)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(kwota słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………….. )

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
30.

31.

………………………………………………………….
(miejscowość i data)
G. ADNOTACJE URZĘDOWE

……………………………………………………………..
(czytelny podpis)

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1438)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z 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 informujemy iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opatówek, z siedzibą: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Plac Wolności 14,
62 - 860 Opatówek, tel. 62 76 18 080.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: promocja@opatowek.pl lub telefonicznie 62 76 18 080,wew.25
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z wykonywaniem
zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Opatówek.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji celu
ustawowego.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• 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 Państwa
danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż 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.

Objaśnienia:
1) Pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
2) Nowa deklaracja dotyczy: deklaracji składanych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
wynikającej ze zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (zgodnie z art.6m ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
3) W przypadku zgonu mieszkańca nieruchomości skutkującym zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia
4) Korekta deklaracji koryguje uprzednio złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej
(Dz. U. z 2019 poz. 900).
5) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Opatówek 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.
6) 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. Miesięczne
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej Gminy Opatówek.
7) W zabudowie wielorodzinnej deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
8) W myśl art. 5 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości
zobowiązany jest gromadzić odpady w sposób selektywny, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Opatówek
9) W przypadku gdy powstające w gospodarstwach domowych bioodpady, w tym odpady zielone będą wykorzystywane przez
mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach wówczas stawka opłaty ulega
obniżeniu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Opatówek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

