DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), art. 6m
Obowiązek złożenia deklaracji: nieruchomości zamieszkałe
Miejsce składania: Urząd Gminy w Przewozie, Plac Partyzantów 1, 68 – 132 Przewóz
A. Organ przyjmujący Deklarację
WÓJT GMINY PRZEWÓZ

I. PIERWSZA DEKLARACJA

□*

Data zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości
pierwszych odpadów komunalnych

Data zdarzenia powodującego powstanie
obowiązku złożenia deklaracji:
………………………………………………..

II. ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI
Data zdarzenia powodującego obowiązek
zgłoszenia zmiany deklaracji:

□*

………………………………………………….

III. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik, współużytkownik, posiadacz, współposiadacz,
użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, osoba
władająca nieruchomością lub jednostka organizacyjna *
IV. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię (imiona): …………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………….…
Numer telefonu ….………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………..
V. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

VI. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:
VII. INFORMACJE NIEZBĘDNE DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO

1) Identyfikator REGON i PESEL (dotyczy właściciela nieruchomości wymienionego
w pkt IV.)
IDENTYFIKATOR REGON
(jeżeli nie dotyczy osoby fizycznej)

PESEL
(jeżeli dotyczy osoby fizycznej)

………………………………

…………………………………
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2) DANE WSPÓŁMAŁŻONKA WŁAŚCICIELA (wypełniają właściciele nieruchomości,
która wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej))
…………………………………………………………. - ……………………………
imię (imiona) i nazwisko

numer PESEL

3) DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (część podlega wypełnieniu
w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkała jest przedmiotem współwłasności)
…………………………………………………………. - ……………………………
imię (imiona) i nazwisko / nazwa

numer PESEL / REGON

…………………………………………………………. - ……………………………
imię (imiona) i nazwisko / nazwa

numer PESEL / REGON

…………………………………………………………. - ……………………………
imię (imiona) i nazwisko / nazwa

numer PESEL / REGON

…………………………………………………………. - ……………………………
imię (imiona) i nazwisko / nazwa

numer PESEL / REGON



Jeżeli ilość współwłaścicieli jest większa od czterech, dane pozostałych
współwłaścicieli należy dołączyć w formie odrębnego zestawienia stanowiącego
załącznik do niniejszej deklaracji.
VIII. DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
Oświadczam, że nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, wyposażona jest w kompostownik:

□* Tak

□* Nie

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części VI niniejszej deklaracji
zamieszkuje:
_____________________ osób
(należy podać liczbę mieszkańców)

(słownie: _________________________ mieszkańców)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (opłatę
miesięczną wylicza się mnożąc liczbę mieszkańców przez stawkę opłaty określoną w drodze
odrębnej uchwały Rady Gminy w Przewozie):
__________ osób x _________ złotych/osobę = ________________ złotych
(słownie złotych: …………………………………………………………………………….)
Jednocześnie stwierdzam, że zamieszczone w deklaracji informacje są oparte na stanie faktycznym,
prawnym i składam je zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą i świadomością odpowiedzialności
wynikającej z podania nieprawdy.
Pouczenie:
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Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia trybu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1427 z późn. zm.)
Załącznik:
1.
2.
3.
4.

………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(czytelny podpis składającego/cej deklaracje)

XI. Adnotacje organu:

Objaśnienia:
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Przewóz pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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 Przewóz w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku gdy w danym miesiącu
na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od
miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
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 Wójt Gminy Przewóz.
2)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: serwis@serwis-technika.pl lub na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Wójta Gminy Przewóz pisemnie
w ramach sprawowania władzy publicznej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.
6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu załatwienia przedmiotowe sprawy.
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 2.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. tj. ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r, poz.1325 ze zm.).

……………………………………………
(data i czytelny podpis)
*właściwe zaznaczyć/podkreślić
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