
DEKLARACJA
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi Data wpływu

Podstawa  prawna:  Ustawa  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  
poz. 2010 z późn. zm.).
Składający: Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania deklaracji:
1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2.  W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości.

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Niebylec
B. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

 Urząd Gminy Niebylec
38-114 Niebylec 170

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycje).
          pierwsza deklaracja …………………..(Data powstania obowiązku opłaty, rok-miesiąc-dzień)

          korekta deklaracji …............................(Data zaistnienia zmiany, rok-miesiąc-dzień)

          nowa deklaracja…………………….(Data zaistnienia zmiany, rok-miesiąc-dzień)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (zaznaczyć właściwą pozycję).
       osoba fizyczna                osoba prawna             jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko/Pełna nazwa

PESEL (osoby fizyczne)/NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

Tytuł prawny do nieruchomości: (zaznaczyć właściwą pozycję).
          właściciel                                                współwłaściciel                                                          użytkownik wieczysty

          zarządca nieruchomości                           inny podmiot władający nieruchomością

D.1 ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj Województwo Powiat Gmina

Miejscowość/Ulica Nr domu/lokalu Kod pocztowy Poczta

Nr telefonu (pole nieobowiązkowe) Adres e:mail (pole nieobowiązkowe)

D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość Nr domu/lokalu

Kod pocztowy Poczta Nr  ewidencyjny działki (należy wypełnić w przypadku, gdy 
nieruchomość nie posiada nadanego numeru).

D.3 OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 
Oświadczenie (zaznaczyć właściwą pozycję).

         TAK – posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady,  stanowiące odpady komunalne.

         NIE – nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów,  stanowiących odpady komunalne.

E. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI



Ilość osób
zamieszkujących

nieruchomość
wskazaną 

w części D.2

Stawka opłaty za
gospodarowanie

odpadami
komunalnymi (zł)

Należna opłata
miesięczna (zł)

A x B

Wysokość zwolnienia z
tytułu kompostowania

bioodpadów (zł)

Suma zwolnienia 
z tytułu

kompostowania
bioodpadów (zł)

A x D

Wysokość miesięcznej
opłaty po

uwzględnieniu
zwolnienia (zł)

C - E

A B C D E F

F. OŚWIADCZENIE O NIEZAMIESZKANIU OSOBY ZAMELDOWANEJ (zaznaczyć właściwą pozycję).

           TAK

            NIE
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Miejscowość i data (rok-miesiąc-dzień) Czytelny podpis składającego deklarację

H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Niebylcu (dalej: Urząd) jest Gmina Niebylec z siedzibą w
Niebylec 170, 38-114 Niebylec, reprezentowana przez Wójta Gminy Niebylec. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:
iod@niebylec.com.pl   
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadań własnych samorządu w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Podstawę
prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w
zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa,  tj.  przepisy  ustawy z  dnia  14  lipca 1983 r.  o  narodowym zasobie  archiwalnym i  archiwach oraz  aktach wykonawczych do  tej  ustawy.
Odbiorcami  danych  osobowych mogą  być:  organy władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub  działające  na  zlecenie
organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ściągania w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa; inne podmioty,  które  na  podstawie  stosownych umów podpisanych z  Urzędem przetwarzają  dane osobowe dla  których
Administratorem jest Gmina.
Na warunkach określonych w RODO właścicielom danych osobowych przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Więcej informacji można uzyskać na stronie
internetowej Gminy Niebylec www.niebylec.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych(RODO)”.
I.  ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)

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 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. D. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)  
w sprawach dotyczących  opłat  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  stosuje  się  przepisy  ustawy z  dnia  29 sierpnia  1997 r.   Ordynacja
podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi.

Zgodnie z art. 6o 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.) w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych  
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody,  a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki,  w tym w przypadku
nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  średnią  ilość  odpadów komunalnych  powstających  na  nieruchomościach  o  podobnym
charakterze.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, 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 w wysokości
podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do  wystawienia tytułu wykonawczego. 



Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej

………………………………….…
(Miejscowość, dnia)

………………………………….………………..
(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

………………………………….………………..
(Adres zamieszkania właściciela nieruchomości)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że …………………………………………………………………………………………………
                  (imię i nazwisko)

 

zameldowany/a ………………………………………………………………………………..............................
            (adres zameldowania)

nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

Przyczyną rozbieżności jest:

……………………………………………………………………………….............................................................
                                             (np. praca poza miejscem zamieszkania, pobyt za granicą, nauka)

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


