Załącznik nr 1 do uchwały XVII/87/2020
Rady Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 24 lutego 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DRUKOWANYMI LITERAMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)
Składający:

Właściciele nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, zamieszkanej lub niezamieszkałej
na terenie gminy Tyrawa Wołoska. Przez właścicieli rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Termin składania:
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ do którego należy złożyć deklarację: Wójt Gminy Tyrawa Wołoska
Miejsce składania
Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535 Tyrawa Wołoska 175
do 20-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na
Termin płatności:
indywidualny numer rachunku bankowego
CZĘŚĆ A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ________ -________ -_______ )
□ zmiana deklaracji (data zaistnienia zmian ________ -________ -________ )
Powód wystąpienia zmiany:
□ zbycie/nabycie nieruchomości

□ zmiana liczby mieszkańców

□ korekta deklaracji – data wystąpienia zmiany
CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel nieruchomości
□ Współwłaściciel
□ Zarządca

□ Użytkownik wieczysty

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny

□ inne …………………………….

CZĘŚĆ C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Imię i nazwisko

4. PESEL

C 1. Adres zamieszkania/siedziby
5. Gmina

6. Ulica

7. Nr domu

8. Nr lokalu

9. Miejscowość

10. Kod pocztowy

11. Poczta

12.Nr telefonu

C 2. Adres do korespondencji (wpisać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
13. Gmina

14. Miejscowość

15. Ulica

16. Nr domu

17. Nr lokalu

18. Kod pocztowy

19. Poczta

CZĘŚĆ D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA /WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
20. Imię i nazwisko

21. Adres zamieszkania

22. Imię i nazwisko

23. Adres zamieszkania

24. Imię i nazwisko

25. Adres zamieszkania

CZĘŚĆ E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE (wpisać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
26. Miejscowość

27. Ulica

28. Nr domu

29. Nr lokalu

30. Kod pocztowy

31. Poczta

32. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów:
□ 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ 2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
CZĘŚĆ F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. Wysokość opłaty:
Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości
Stawka opłaty
Wysokość opłaty (iloczyn osób i stawki opłaty)
Kwota przysługującego zwolnienia
Wysokość opłaty po zwolnieniach
CZĘŚĆ G. ADRES NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
34 Miejscowość

35 Ulica

36 Nr domu

37 Nr lokalu

38 Kod pocztowy

39 Poczta

CZĘŚĆ H. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI,
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE –
WSKAZANEJ W CZĘŚCI G
Opłatę wylicza się jako iloczyn ilości pojemników i stawki opłaty za pojemnik:
40.

Pojemność pojemnika
(worka) na odpady

44.

Deklarowana ilość
pojemników (worków) na
nieruchomości
41.

45.

Pojemnik 60 litrów
48.

Pojemnik 120 litrów

…………………szt.

Pojemnik 240 litrów
Pojemnik 360 litrów

……………………zł
51.

…………..…………zł

…………………szt.

……………………zł
55.

…………...…………zł
58.

…………………szt.

Wysokość miesięcznej opłaty
za pojemnik (worek)

47.

54.

57.

43.

…………..…………zł
50.

53.

56.

Stawka opłaty za pojemnik
(worek)

46.

…………………szt.
49.

52.

42.

……………………zł
59.

…………...…………zł

……………………zł

61.
60.

Pojemnik 1100 litrów

…………………szt.

62.

63.

…………...…………zł

……………………zł
64.

Suma opłat ( suma opłat z pozycji 47, 51, 55, 59,63)

……………………zł

CZĘŚĆ I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
65. Data wypełnienia

66. Imię i nazwisko składającego deklarację 67. Podpis składającego deklarację

.................................

....................................................................... ....................................................................

Klauzula informacyjna
W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1, z późn. zm.) oraz
art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Tyrawa Wołoska, 38-535
2)
3)

4)

5)

Tyrawa Wołoska 175,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektor-odo@wp.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz świadczenia usług związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie
przepisów prawa lub podmioty realizujące zadania związane z utrzymaniem porządku i
czystości w gminie, upoważnione na podstawie zawartej z administratorem umowy,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

POUCZENIE:
1. 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 2018 r., poz. 1314, z późn. zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określa, w
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomości o podobnym charakterze.
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania
się właściciela nieruchomości z obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych Wójt Gminy naliczy opłatę jak za odbiór odpadów zmieszanych, począwszy od
miesiąca, w którym stwierdzono niewywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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 zawiadomieniu.
2.

