DEKLARACJA O WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1
NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW
Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Podstawa prawna: art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) – zwanej ustawą
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy
Czernichów (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).
Termin składania:
1) pierwszej deklaracji – 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) deklaracji o zmianie danych zawartych w poprzedniej w deklaracji – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana
Organ do którego składana jest deklaracja: Wójt Gminy Czernichów
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów ul. Gminna 1
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

Pierwsza deklaracja – data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca…………

2.

Deklaracja o zmianie – data zmiany danych zawarych w poprzedniej deklaracji………….

3.

Korekta deklaracji

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Tytuł władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

.

1. Właściciel

2. Współwłaściciel

3. Zarządca, administrator

4. Najemca, dzierżawca

5. Użytkownik wieczysty

6. Inna osoba

C1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1.1. OSOBA FIZYCZNA
Nazwisko, imię
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail*

C.1.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Pełna nazwa podmiotu
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

NIP

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu*

Adres e-mail*

Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu
C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż w części C.1.)
Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość
Kod pocztowy

Poczta

D. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
ADRES
Miejscowość
Ulica i numer domu lub numer działki

Numer lokalu

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW;
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
- posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
- nie posiadam kompostownika
F. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ I WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części D. deklaracji wynosi ……….
G.WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Wyliczenie opłaty:
……………..........
x …………….................… =
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty za mieszkańca)

…............................................................. ................... zł
(iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty za mieszkańca)

Wyliczenie zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów:
……………..........
x
(liczba mieszkańców)

…………….................…
(stawka zwolnienia)

=

…............................................................. ................... zł
(iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki opłaty zwolnienia)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi: …………………… zł
PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko
Miejscowość, data

E. ADNOTACJE URZĘDU

*- podanie danych jest dobrowolne

Czytelny podpis

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 ze zmianami).
W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Czernichów
określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na danej nieruchomości – zgodnie z art. 6o ust. 1
ustawy. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy.
Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, deklarację mogą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele; w tym
przypadku w części C1 deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane pozostałych współwłaścicieli składających deklarację
należy złożyć w postaci odrębnego oświadczenia.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czernichów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z art. 6l ust 1 ustawy, na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości ma obowiązek 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 – zgodnie z art. 6m ust 2 ustawy.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi przypadek wskazany w art. 6m ust. 5 ustawy (w przypadku śmierci
mieszkańca nową deklarację zależy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Czernichów 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 wysokości podanej w zawiadomieniu.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 osobowych), zwanego dalej RODO informuje się, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czernichów, z siedzibą przy ul. Gminnej 1, 32-070 Czernichów,
tel.: 12 270 21 04, adres e-mail: urzad@czernichow.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych; adres pocztowy: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów lub adres e-mail:
iod@czernichow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na podstawie obowiązku prawego
ciążącego na Administratorze, określonego art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca
1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie
przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 podmioty, z którymi zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Czernichów,
 organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,
oraz
 dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
 operatorzy pocztowi i kurierzy,
 banki w zakresie realizacji płatności,
 podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi, w zakresie
niezbędnym dla załatwienia sprawy.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za
zagospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji przez wójta.

