DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa Prawna
Składający:

Termin składania

Miejsce składania

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. 2020r. poz. 1439 z późn. zm)
Właściciel nieruchomości
□
Użytkownik wieczysty
□
Współwłaściciel
□
Zarządca nieruchomości
□
Jednostka organizacyjna
□
Inny(jaki?)
□
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 danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty.
Urząd Gminy Wojciechowice
Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
1.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy dołączyć deklaracje
Urząd Gminy Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice
B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DAKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
2. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwe pole)
□ złożenie pierwszej deklaracji – data zamieszkania …………………………….
□ złożenie nowej deklaracji – data zmiany danych ………………………………
□ korekta (zmiana) deklaracja – data zaistnienia zmian ….….. - …..… - ……..
(dzień, miesiąc, rok)

Uzasadnienie złożenia deklaracji:
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka: □
Zamieszkanie mieszkańca z innej gminy: □
Przyjazd mieszkańca z zagranicy:
□
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości:
Wyjazd mieszkańca do innej gminy:
□

□

Inny/podać jaki/ ………………………………………………………………………............................................

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Imię
2. Nazwisko
3. Numer telefonu
kontaktowego/e-mail
4. Pesel
5. Adres zamieszkania
6. Adres nieruchomości na której
wytwarzane są odpady komunalne

7. Czy nieruchomość wskazana
w niniejszej deklaracji
wyposażona jest w
kompostownik?
( w przypadku zaznaczenia pozycji Tak
proszę podać pojemność kompostownika)

TAK □

NIE □

…………..m3

8. Roczna ilość gromadzenia
odpadów biodegradowalnych w
kompostowniku

.…………m3

9. Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość
10. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.1 Stawka opłaty od osoby
za zbieranie selektywne
bez kompostownika *

16,00zł **

□

10.2 Stawka opłaty od osoby
za zbieranie selektywne
z kompostownikiem *

15,50zł**

□

10.3. Obliczenie miesięcznej
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi tj. iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkującej
nieruchomość oraz stawki
(pkt 9 x pkt 10.1 lub 10.2) *

…………………………………………………
(pkt 9 x pkt 10.1 lub 10.2)

D.OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………..
(miejscowość i data)

….…………………………..
(czytelny podpis)

INFORMACJA O TERMINACH I MIEJSCU SKŁADANIA DEKLARACJI
Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1.
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Wojciechowice deklarację o
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Adres
miejsca złożenia w/w deklaracji: Urząd Gminy Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice.
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 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.

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub
wpłaconej w jej niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2020., poz. 1427 z późn. zm.). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach, co do danych

zawartych w deklaracji, Wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji:
1. Drugą kolumnę należy wypełnić stosowanymi informacjami, wynikającymi z danych zawartych
w 1 kolumnie.
2.Obligatoryjnie wypełnieniu podlegają rubryki, które zostały zaznaczone kropkami:
* Stawka opłaty od osoby za zbieranie selektywne bez kompostownika
* Stawka opłaty od osoby za zbieranie selektywne z kompostownikiem
* Obliczenie miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. iloczyn
liczby mieszkańców i stawki opłaty (pkt 9 x pkt 10.1 lub 10.2)
** zaznacz krzyżykiem odpowiednią pozycję
3. Uwagi do danych zapisanych w drugiej kolumnie można wpisać w tejże kolumnie.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1
ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)
Administratorem Państwa danych jest Gmina Wojciechowice reprezentowana przez Wójta z siedzibą:
Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, tel. (015) 8614 023, e-mail: urzad@wojciechowice.com.pl
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru
odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w
celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 poz. 1439),
a także
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. 2020 r. poz. 1427)
z późn. zm.)
4)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
5)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6)
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

