załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/193/2020
Rady Gminy Stara Kornica
z dnia 30 października 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH

Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Miejsce składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Stara Kornica
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ________ -________ -________ )
□ korekta danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian ________ -________ -________)
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel nieruchomości
□ Najemca, dzierżawca

□ Użytkownik wieczysty
□ Zarządca

□ Współwłaściciel
□ Inny

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 osoba prawna

 osoba fizyczna

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D.2. NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO
REGON

NIP1

PESEL

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY
Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w punkcie D.3.)
Gmina

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Numer domu

Numer lokalu

Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października
1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 poz. 63 ze zm.)
1

F. NA NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ KOMPOSTOWNIK I BĘDĘ KOMPOSTOWAĆ BIOODPADY
(zaznaczyć właściwą odpowiedź):
TAK/NIE
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
I. Właściciele nieruchomości kompostujących bioodpady:
A. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:

……………………………………

B. Miesięczna stawka opłaty:

……………………………………

C. Kwartalna kwota opłaty:

……………………………………. (kwota poz. B. x 3 miesiące)

(16,00 zł x ….. (liczba osób)

II. Właściciele nieruchomości niekompostujący bioodpadów:
A. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:

……………………………………

B. Miesięczna stawka opłaty:

……………………………………

(22,00 zł. x …… (liczba osób)

C. Kwartalna kwota opłaty:

……………………………………

(kwota poz. B. x 3 miesiące)

III. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny wynosi 44 zł miesięcznie od osoby.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia deklaracji

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego2
(niepotrzebne skreślić)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. Na podstawie art. 3a Ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Stara Kornica 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 – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
4. Niezłożenie niniejszej deklaracji w wymaganym terminie albo w razie uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych
w niniejszej deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadam i komunalnymi - zgodnie z art. 6o Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. 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.
6. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące od czasu złożenia korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia:
1. Pola deklaracji części A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo
lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem.

2

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu
administracji jest Wójt Gminy Stara Kornica z siedzibą Stara Kornica 191, 08-205 Kornica, w imieniu którego działania
realizuje Urząd Gminy Stara Kornica z siedzibą Stara Kornica 191, 08-205 Kornica.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej
nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.
2010, z późn. zm.).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem
określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub Europejskim
Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe
do innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych
i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
Posiadają Państwo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych
Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych
osobowych.
Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) wynika
z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku
lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.

OŚWIADCZENIE




Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem moich danych osobowych jest Wójt Gminy Stara
Kornica z siedzibą Stara Kornica 191, 08-205 Kornica oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania
i uzupełniania. Zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (przetwarzanie w związku
z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Moje dane zostały podane dobrowolnie.
…………………………………………
data i czytelny podpis

