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Załącznik do uchwały nr XV/95/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Nr dokumentu

D-O DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn zm.);

Podstawa prawna:

Termin składania:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a
także innych podmiotów władających nieruchomością.
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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego pomiesiącu w którym nastąpiła zmiana.W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracje
składa jedynie właścicie wobec którego wydano wcześniej decyzję okreslającą wysokość opłaty.

Miejsce składania :

Urząd Gminy Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

Składający:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Wójt Gminy Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat ):

 pierwsza deklaracja (składana w związku z zamieszkaniem na terenie nieruchomosci pierwszego mieszkańca)
- data powstania obowiązku



nowa deklaracja

…………………………….

(składana w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub sposobu zbierania odpadów )

- data zaistnienia zmian

……………………………..

 korekta złożonej deklaracji ( np. sprostowanie danych podanych w uprzednio złożonej deklaracji )
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat )

 Właściciel

 Współwłaściciel 

Najemca, użytkownik

 5. Zarządca nieruchomości wspólnej  Inne

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*Dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Oznaczenie podmiotu składającego deklarację

 1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko / Nazwa pełna
Imiona
Identyfikator REGON

Numer PESEL
Numer telefonu (nieobowiązkowo)

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
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E. ADRES NIERUCHOMOSCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowośc

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

F.OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej,wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje

……. osób (podać liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących nieruchomość)

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, wskazanej w
części E deklaracji, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne



TAK

 NIE

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY (oblicza i wpisuje składający deklarację)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej Uchwałą Rady Gminy Konstantynów podjętej na podstawie art. 6k. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ewentualnie pomniejszony o kwotę przysługującej ulgi
Kwota miesięcznej opłaty
( obowiazująca stawka x ilość osób zamieszkujących)

Kwota miesięcznej opłaty z uwzględnieniem ulgi w opłacie z tytułu
kompostowania odpadów zgodnej z aktualną uchwałą Rady Gminy
(Dotyczy podmiotu który zadeklarował posiadanie kompostownika
i kompostowanie bioodpadów w części F.2
Kwota kwartalnej opłaty
(opłata miesięczna pomniejszona o ewentualną ulgę x 3 miesiące)

……………….zł x
stawka opłaty

……………... = ……..zł
ilość osób

………..……..zł - ..……………zł. = ……...zł
opłata miesięczna

……….... ……zł x

kwota ulgi

3 miesiące

=.. ….….zł

opłata miesięczna

H. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (należy wypełnić w przypadku współwłasności lub
małżeńskiej wspólności ustawowej)

H.1.DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko
Pierwsze imię, drugie imię
Numer PESEL
Numer telefonu
(nieobowiązkowo)

Identyfikator REGON

H.2. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
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I. PODPISY
I.1.PODPIS PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ( Dotyczy podmiotu wskazanego w części D.1.)
Imię
Data wypełnienia

Nazwisko
Podpis czytelny

I.2. PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA (Dotyczy podmiotu wskazanego w części H.1.)
Imię
Data wypełnienia

Nazwisko
Podpis czytelny

J. ADNOTACJE ORGANU

Data przyjęcia deklaracji

Podpis pracownika

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w przypadku niewpłacenia
w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438 z późn. zm.).
OBJAŚNIENIA
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
Wójta Gminy Konstantynów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomosci jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym zaistniała zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się wówczas za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. 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.
4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa
może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal
podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W
przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje
małżonkowie.
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Informacja o ochronie danych osobowych
Realizując obowiązek wynikający 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 (zwanego ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami jest Wójt Gminy Konstantynów z siedzibą w Konstantynowie (21-543) przy ul. Kard.St.Wyszyńskiego 2

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby
administratora lub za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl .

3.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO) w związku z organizacją odbioru odpadów komunalnych oraz dokonaniem wymiaru i
poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami – na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010).

4.

W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym
dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie
serwisu i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego u administratora.

5.

Pani/Pana dane osobowe podawane w deklaracji będą przechowywane przez okres 5-ciu lat licząc od końca
roku, w którym wygaśnie obowiązek z tytułu opłaty.

6.

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych
danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia
„RODO”,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

7.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o
której mowa w punkcie 3, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania – niepodanie danych
skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

8.

Pani/Pan dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9.

Administrator nie będzie przekazaywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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