CZĘŚĆ I - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.)
Zobowiązany do
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
złożenia deklaracji: terenie Gminy Kobierzyce
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)
Termin składania Termin złożenia deklaracji upływa w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
deklaracji:
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przy czym każda
zmiana informacji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty rodzi konieczność
ponownego złożenia deklaracji, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym
nastąpiła zmiana.
Miejsce składania
Urząd Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce
deklaracji:
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 Złożenie pierwszej deklaracji
Data powstania obowiązku …………………………………
B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

 Zmiana danych zawartych w deklaracji
Data zaistnienia zmiany …………………………………







Właściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Współwłaściciel nieruchomości w udziale ........
Zarządca nieruchomości działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd
nieruchomością wspólną)
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu,
miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna
 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C.1. Imię
C.2. Nazwisko

C.3. PESEL
e-mail

nr telefonu

*

*

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

C.5. REGON

1)

C.6. NIP

1)

C.7. Numer
telefonu
C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Numer lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości)

C.9. Adres do korespondencji (lub adres siedziby składającego deklarację Zarządcy nieruchomości)
Adres do korespondencji składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację Zarządcy
nieruchomości) jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X”, gdy adres zamieszkania jest taki sam jak adres nieruchomości
i pominąć pozostałą część punktu C.9.)
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w tym: budynek wolnostojący, w zabudowie bliźniaczej,
2)
szeregowej lub grupowej)
3)
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna licząca nie więcej niż 7 lokali, dla której wszyscy właściciele
deklarują, że chcą by odpady komunalne były od nich odbierane w sposób określony jak dla nieruchomości w
4)
zabudowie jednorodzinnej
E. Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Osoby zamieszkałe

Osoba
zamieszkała

Ilość osób
zamieszkałych
(proszę wpisać cyfrą)

…………………..

Stawka opłaty za każdego jednego
mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość 5)

20 zł

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zł
(iloczyn ilości osób zamieszkałych i stawki
opłaty)

……...............................

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez właściciela
nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

F. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w workach – dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy
wielorodzinnej, liczącej nie więcej niż 7 lokali, której wszyscy mieszkańcy zaznaczyli w pkt D.2, że chcą by odpady komunalne
były od nich odbierane w sposób określony jak dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
F.1. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, odpady z metali i tworzyw sztucznych
zbierać będę przy pomocy worków
F.2. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, odpady z metali i tworzyw sztucznych
zbierać będę przy pomocy pojemnika
F.3. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, odpady ulegające biodegradacji zbierać
będę przy pomocy worków
F.4. Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, odpady ulegające biodegradacji zbierać
będę przy pomocy pojemnika
G. Podpis składającego deklarację

…………………………………
Data i czytelny podpis

H. Pouczenie
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z
późn. zm.), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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.
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.

W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity
Dz. U.2019r. poz. 1438 z późn. zm.)
I. Adnotacje urzędowe

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Objaśnienia:

1)

nie dotyczy osób fizycznych;

2)

zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. 2019, poz. 1186 ze zm.) ilekroć
w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

3)

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości § 1 ust. 3 pkt 2 do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są
dołączyć w przypadku zabudowy wielorodzinnej wykaz gospodarstw domowych z podaniem numeru lokalu i liczby osób
zamieszkałych w lokalu;

4)

Zaznaczenie tej pozycji skutkuje wypełnieniem deklaracji jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5)

Stawka opłaty za jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość zgodnie z Uchwałą nr XIII/260/2019 RADY GMINY KOBIERZYCE
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/393/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22marca 2013r. w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik (Dz. U. 2019r. poz. 6856).

* pole nieobowiązkowe

Obowiązek Informacyjny
Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO informujmy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z
siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
IOD@ugk.pl.

3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

•

w celu wykonywania zadań władzy publicznej z zakresu spraw podatkowych (w tym i opłat lokalnych), tj. rejestracji
podatnika podatków i opłat lokalnych, poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji należności gminy,
rejestracji podatnika opłaty skarbowej, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty skarbowej, uzyskania przez Panią/Pana ulg
podatkowych, uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych,

•

na podstawie: ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 30 października 2002 r. o
podatku leśnym, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 17 czerwca

•

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych

•

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w
zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez obowiązujące przepisy.
Ma Pani/ Pan prawo do:
dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO;
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza RODO.
Nie ma Pani/Pan prawa do:
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania danych;
przenoszenia danych
usunięcia danych, chyba że zaistnieje przesłanka wynikającą z RODO;
Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z
którymi współpracujemy:
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom
świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną, w tym w zakresie prowadzonych egzekucji;
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską,
podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

4.
5.
•
•
•
•
•
6.
•
•
•
7.
•
•
•
•
8.

