Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.144.2020
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ,DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze 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.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Przykona
ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Pierwsza deklaracja

2. Korekta / zmiana danych zawartych w deklaracji

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ..........-..........-............

data zaistniałej korekty / zmiany ..........-...........-.............



3. Uzasadnienie korekty / zmiany danych zawartych w deklaracji: *

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel 2.współwłaściciel 3. użytkownik wieczysty 4. współużytkownik wieczysty  5. zarządca
 3. inny podmiot władający nieruchomością: ………………………………………………………(wpisać jaki)

D. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwisko / Nazwa
7. Pierwsze imię, drugie imię
9. Numer NIP1)

8. Numer PESEL
11. Telefon kontaktowy*

10. REGON1)
12. Adres e-mail *

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
13. Kraj
16. Gmina

14. Województwo

15. Powiat

17. Miejscowość

20. Ulica

18. Nr domu
21. Kod pocztowy

22. Poczta

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
23. Gmina

24. Miejscowość

25. Nr domu

27. Ulica

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu

19. Nr
lokalu
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E. DOTYCZY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
30. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zamieszkuje** : …… osób.
31. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 2) :
………………………

X

stawka opłaty

…………………………..

=

…………………………….

ilość osób zamieszkujących
nieruchomość

miesięczna opłata (zł)

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ, O KTÓRYM MOWA W UCHWAŁACH RADY GMINY
PRZYKONA
UWAGA! Oświadczenia oraz poz. 32 i 33 należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługujących zwolnień o którym mowa poniżej.



Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne
i jako właścicielowi nieruchomości przysługuje mi zwolnienie, o którym mowa w Uchwale Rady Gminy Przykona w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
na terenie Gminy Przykona ***
32. Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania
bioodpadów:
………………………

X

(ilość osób uprawnionych
do zwolnienia)

…………………………..

=

(kwota zwolnienia )

…………………………….
(wysokość miesięcznego zwolnienia)



Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości przysługuje zwolnienie, o którym mowa w Uchwale Rady Gminy
Przykona w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej****
33. Wyliczenie miesięcznego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………

X

(ilość osób uprawnionych
do zwolnienia)

…………………………..
(kwota zwolnienia)

=

…………………………….
(wysokość miesięcznego zwolnienia)

H. CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ
MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
do zwolnienia)
KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ
34. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnień:
DO ZAPŁATY: ......................................................................



(od kwoty z poz. 31 należy odjąć kwoty z poz. 32 i 33 jeśli dotyczy )

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
35. Imię

36. Nazwisko / Nazwa

37. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

38. Czytelny podpis

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

J. ADNOTACJE ORGANU
39. Uwagi

40. Data (dzień - miesiąc - rok)

41. Podpis przyjmującego formularz
……………………………………………………………………………….

Pouczenie:
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 2019r., poz. 1438 ze zm.).

Objaśnienia:
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Przykona deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Obowiązek złożenia nowej deklaracji powstaje w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami. 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.
Właściciel nieruchomości jest uprawniony do złożenia nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
1)

dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną
należy wpisać stawki zgodne z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Gminy Przykona
* powyższe dane nie są obowiązkowe
** miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu - art. 25 Kodeksu cywilnego
*** W razie stwierdzenia. że właściciel nieruchomości, który złożył oświadczenie w części G deklaracji nie posiada kompostownika przydomowego
i nie kompostuje bioodpadów lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Przykona lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości
w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, Wójt Gminy stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do
ww. zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.
****danymi stanowiącymi podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
a) oświadczenie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy o dochodzie w gospodarstwie domowym, przy czym wysokość
tego dochodu nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) do oświadczenia niezbędne jest dołączenie dokumentów potwierdzających dochód
c) dochód w gospodarstwie domowym należy ustalać zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.
2)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, zw. dalej RODO) informuję, iż :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona, email: przykona@przykona,
tel.: (63) 279 10 10 reprezentowany przez Wójta.
2. Wójt wyznaczył inspektora ochrony danych Marcina Borucińskiego, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych
i realizacji praw z tym związanych, pisemnie na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail przykona@przykona.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Przykona, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym, tj. podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przykona.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż
przepisy RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22
RODO.
10. Inne niezbędne informacje. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu
w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

