Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/169/2020
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 26 czerwca 2020 roku.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB GRANATOWYM

DEKLARACJA
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U.2019.2010 z późn. zm.).
Składający deklarację: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Oleszyce
1. Termin składania deklaracji: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
(Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 pierwsza deklaracja
 zmiana danych zawartych w deklaracji, data zaistniałej zmiany…………………………..………
(dzień – miesiąc – rok)

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

C.

 Właściciel

 Współwłaściciel

 Zarządca

 Posiadacz

 Użytkownik wieczysty

 Inny podmiot władający nieruchomością

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

C1. Osoba Fizyczna
Nazwisko

Imię

Numer PESEL

REGON

Telefon

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Imię i nazwisko (pełna nazwa)
NIP

C3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod

Telefon

C4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1
Oświadczam, iż odpady komunalne są wytwarzane są w nieruchomości zabudowanej (zaznaczyć właściwy kwadrat):



Budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, ……………………………

Budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.

Oświadczam, iż bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym znajdującej się na ww. nieruchomości
(dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) (zaznaczyć właściwy kwadrat):





TAK

NIE

Oświadczam, że nieruchomość wskazaną w części C4 niniejszej deklaracji zamieszkuje…………………… osób.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (bez zniżek):
…….……….. x …………….. = ……….……….. zł/mc
(liczba osób)
(stawka opłaty)
(opłata miesięczna)
Wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
…….……….. x …………….. = ……….……….. zł/mc
(liczba osób)
(stawka zwolnieni)
(opłata miesięczna)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami (po uwzględnieniu zniżek):
…….……….. - …………….. = ……….……….. zł/mc
(opłata bez zniżek)
(kwota zniżek)
(opłata miesięczna do zapłaty)
1

słownie: ………………………………………………………………………..

W przypadku budynków wielorodzinnym obliczenie opłaty dokonać na załączniku nr 1 do niniejszej deklaracji.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, iż dane zawarte w składanej deklaracji są zgodne z prawdą.

………………………………………..…
(miejscowość i data)

…….….……………………..………………..
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

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 (j.t. Dz.U.2019 poz. 1579 z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA:

1.
2.

3.

4.

Dane zawarte w deklaracji w szczególności ilość osób zamieszkujących nieruchomości będą weryfikowane.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
- do 10 lutego za I kwartał,
- do 10 maja za II kwartał,
- do 10 sierpnia za III kwartał,
- do 10 listopada za IV kwartał.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być wnoszona na rachunek bankowy Gminy Oleszyce
przelewem na indywidualny rachunek lub gotówką w Banku Spółdzielczym w Oleszycach, w tytule podając adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne i okres, którego opłata dotyczy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
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.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6o z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2019.poz. 2010 z późn zm.).

Załącznik nr1
do deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla właścicieli na których zamieszkują mieszańcy
położonych na terenie gminy Oleszyce

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C4 niniejszej deklaracji, znajduję się
……….… lokali mieszkalnych.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami:
lp.
1

Liczba osób

stawka

opłata zł/m-c

lp.
19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

29

12

30

13

31

14

32

15

33

16

34

17

35

18

liczba osób

stawka

opłata zł/m-c

Razem

Opłata miesięczna wynosi ………..……..……zł (słownie……………………………………………………………………zł )
(suma opłat z lokali mieszkalnych)

Klauzula informacyjna
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119 z 4 maja 2016 r., s.1, ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, z siedzibą
mieszczącą się pod adresem: ul. Rynek 1, 37 - 630 Oleszyce, tel. 16/ 63 15, e-mail: sekretariat@oleszyce.pl
– dalej zwany „Administratorem”.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora, podany w pkt 1.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, na mocy: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 zez m.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz
inne przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego.
5) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu 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 Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować
będzie wydaniem przez Administratora decyzji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

…………………………………………………………
/podpis składającego deklarację/

