Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/196/2020
Rady Gminy Koźminek z dnia 3 grudnia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Koźminek
Miejsce składania: Urząd Miejski Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek
➢ w formie pisemnej - w Urzędzie Miejskim Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, lub;
➢ w formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Urząd Miejski Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek lub;
➢ w formie elektronicznej - do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl, jako załącznik w pliku o formacie PDF.
Termin składania: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku ze śmiercią mieszkańca, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć
nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
BURMISTRZ GMINY KOŹMINEK , ul. Kościuszki 7 , 62 – 840 Koźminek

B. Obowiązek złożenia deklaracji
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ Pierwsza deklaracja1

obowiązująca od:

□Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji2

data zaistnienia zmiany:

............
(dzień)

............
(dzień)

-

-

............ (miesiąc)

............
(miesiąc)

-

...................
(rok)

...................
(rok)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
pierwsza deklaracja dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2
zmiana deklaracji dotyczy deklaracji składanych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1

C. Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□
□

właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz
współwłaściciel, współposiadacz
podmiot posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca)

D. Dane składającego deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
□osoba fizyczna
□osoba prawna
□jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
IMIĘ I NAZWISKO(dotyczy osób fizycznych)/NAZWA (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i pozostałych podmiotów)

D.1 NIP (dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i pozostałych podmiotów)/PESEL ( dotyczy osób fizycznych)
Identyfikator NIP

_ _ _ _ _ _ _ _ _

PESEL

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D.2 Adres siedziby/adres zamieszkania
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

E.1 Dodatkowe informacje
Numer telefonu:

Adres e-mail:

F. Oświadczenia

F.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
następująca liczba osób

………………… osoba/osoby/osób

F.2. Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie – dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.

□ Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
□ Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
G. Obliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
G.1 Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w Koźminku w sprawie metody ustalenia opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

G.2

………….…………..………. zł/osobę
……………………………… osób

G.3 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obliczana jako iloczyn
ilości zdeklarowanych osób i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
…………………………….. zł
G.4. Kwota zwolnienia przysługująca właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym kompostującemu bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (obliczana jako iloczyn ilości zdeklarowanych osób i stawki zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):
…………………………….. zł
G.5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (G.3. – G.4.):
…………………………….. zł
I. Podpis składającego deklarację*/ osoby reprezentującej składającego deklarację*.

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić
J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIA:
1. 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 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
OBJAŚNIENIA:

1.
2.

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje dla każdej nieruchomości.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny mi wyliczonej jako iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do
złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiado mieniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Koźminek z siedzibą w Koźminku, ul. Kościuszki 7 , 62 -840
Koźminek ; email: gmina@kozminek.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1
lit. c RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz następnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej .
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej .
7. 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na p odstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporząd zenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami

...............................................................................................
(data, czytelny podpis).

