Załącznik do Uchwały Nr 99/XIX/2020
Rady Gminy Opatów z dnia 21 maja 2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY OPATÓW
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opatów.
Miejsce składania: Urząd Gminy Opatów, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 42-152 Opatów
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Opatów
ul. Tadeusza Kościuszki 27
42-152 Opatów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) *
PIERWSZA DEKLARACJA 1
NOWA DEKLARACJA 2
KOREKTA DEKLARACJI 3
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU
2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji ( należy wpisać rok, miesiąc i dzień w którym powstało jedno ze zdarzeń,
mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczenia opłaty)

od dnia:
3. Przyczyna zmiany danych w przypadku złożenia nowej deklaracji *

 ZMIANA LICZBY MIESZKAŃCÓW
 ZMIANA SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW
 SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI,
INNA (PODAĆ JAKA)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

osoba prawna

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
współwłaściciel

właściciel

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko i imię/pełna nazwa

7. PESEL(KRS/NIP)

8. Telefon, adres e-mail

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
19. Miejscowość

20.Ulica

21. Nr domu

22. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje następująca liczba osób : ………………………

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
23. Kraj

24. Województwo

25. Powiat

26. Gmina

27. Ulica

28. Nr domu

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

32. Poczta

29. Nr lokalu

D. INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
33. Oświadczam, że odpady na terenie nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny.

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
34. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie C.
Należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość:

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

35. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

........................... zł

36. Opłata kwartalna (kwotę miesięcznej opłaty należy pomnożyć przez 3 miesiące) wynosi:............................. zł

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.

G. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
ZAŁĄCZNIKI ( rodzaj, ilość)
…………………………………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

44.Miejscowość i data

45. Własnoręczny, czytelny podpis składającego deklarację

H. ADNOTACJE URZEDOWE
Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

….............................................
(podpis sprawdzającego)
Przypisy:
1
Pierwsza deklaracja - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Opatów deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2
Nowa deklaracja - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta gminy Opatów 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.
3
Korekta deklaracji - ma celu poprawienie błędu popełnionego przy poprzednim sporządzaniu deklaracji. Może dotyczyć każdej pozycji
deklaracji, jak np. dane osoby składającej deklarację, dane adresowe, czy pozycji dotyczącej deklarowanych podstaw obliczenia opłaty.
Właścicielom nieruchomości przysługuje takie prawo na mocy art. 81 Ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn.zm.).
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia
korekty

I.

POUCZENIE

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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia 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.
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Wójt, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
5. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Wójt określa, w drodze
decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące dla nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące w terminach:
- do 20 lutego każdego roku za styczeń z dołu, a za luty i marzec z góry
- do 20 maja każdego roku za kwiecień z dołu a za maj i czerwiec z góry
- do 20 sierpnia każdego roku za lipiec z dołu a za sierpień i wrzesień z góry,
- do 20 listopada każdego roku za październik z dołu a za listopad i grudzień z góry.
*zaznaczyć właściwy kwadrat

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Odbiorcy danych

Okres przechowywania danych

Pani/Pana prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Informacja o zamiarze
przekazywania danych
osobowych do państwa trzeciego
lub orgfanizacji
międzynarodowej
Informacja o dowolności lub
obowiązku podania danych

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji w tym o
profilowaniu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Opatów z siedzibą w Opatowie ul. T. Kościuszki 27, 42-152
Opatów, tel. 34 3196093 e-mail: sekretariat@opatow.gmina.pl

Administrator – Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez :
-adres e-mail: jorlowski@opatow.gmina.pl
-pisemnie pod adresem Opatów, ul. T. Kościuszki 27, 42-152 Opatów.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Opatów, związanym ze złożeniem
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO.
Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być
ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, a także zbierania odpadów komunalnych, serwisu, rozwoju i utrzymania systemów IT.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane zostały zebrane – w czasie
określonym przepisami prawa, a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
1)
Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
2)
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3)
Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y.
Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz
odpowiedzialność karno-skarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli pobrać od Pani/Pana
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania zmierzającego do
wyegzekwowania należnej Gminie kwoty oraz brakiem możliwości realizacji innych wniosków, dotyczących usług związanych
z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Opatów.
Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

