DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA OBSZARZE GMINY PRZYRÓW
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Przyrów, ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Przyrów

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać datę zaistniałej zmiany)

□ Pierwsza deklaracja ……………………………………... □ Nowa deklaracja ………………………………………
□ Korekta deklaracji …………………….………………….. □ Wygaśnięcie obowiązku …………………………..………….
B.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię i Nazwisko */ Pełna nazwa **
Nr telefonu

Adres e-mail (nieobowiązkowy)

Identyfikator PESEL*/REGON**

NIP**

* osoba fizyczna ** dotyczy składającego deklarację niebędącą osobą fizyczną

Składający:

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca

□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nieruchomość jest: zaznaczyć właściwy kwadrat
1.

□ zamieszkała

. □ niezamieszkała *

2

. □ w części niezamieszkała oraz w części zamieszkała**

3

* dot. domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
**dot. nieruchomości zamieszkałej , na której prowadzona jest działalność gospodarcza

C.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić w przypadku, gdy adres
nieruchomości, na której powstają odpady jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji
zamieszkuje: ………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

E.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY

…………………………… x ………………… = …………………………………………………………..
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
słownie złotych …………………………………………………………………………………..

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNYMI, KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części C niniejszej deklaracji posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

□ TAK
□ NIE (nie posiadam kompostownika)
Wyliczenie miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust.4a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów):
(………………………. ) - (…………………... x ........................) = …………………………………..
(Stawka z pkt E)

- (liczba osób x wys. zwolnienia od osoby) = (opłata z uwzględnieniem zwolnienia)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, z
uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust.4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
wynosi ……………zł
słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………….

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (dotyczy
nieruchomości niezamieszkałych)

Typ pojemnika

a
120 L

Liczba pojemników, w które
wyposażona
jest nieruchomość
b

Stawka opłaty w złotych

c

240 L
1100 L

H.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB OD INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ilość domków letniskowych lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok

a

Iloczyn ilości domków letniskowych lub
innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
i ryczałtowej stawki opłaty

b

c=a*b

I.OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I CZĘŚCI
NIEZAMIESZKAŁEJ

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B lub C niniejszej deklaracji, wysokość
opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………………………… + ……………..………..=……………….………….………..zł
(opłata z części E lub F)

(opłata z części H, G)

(suma opłat )

(słownie złotych………………………………………………………………………………………………………………..)

J. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika - oświadczenie)

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz danych kontaktowych w postaci
nr telefonu, adresu e-mail przez Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów w celu złożenia niniejszej
deklaracji
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną przekazaną zgodnie z art. 13 RODO
Imię i nazwisko

L . ADNOTACJE ORGANU

Data

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. 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)
Objaśnienia
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy w Przyrowie 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.
2. 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 do Wójta Gminy Przyrów 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.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Przyrów, w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a
w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, przesłać drogą
pocztową na wyżej wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną.
5. W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji
należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 1000 z późn. zm. ).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Przyrowie ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
e-mail: iod@przyrow.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@przyrow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, pobierania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, z zakresu administracji
samorządowej lub administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie w/w celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej i innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) wynika z ustaw
szczegółowych. Brak podania danych będzie skutkować niemożliwością złożenia i rozpatrzenia deklaracji.

