Załącznik do uchwały Nr XXIII/204/20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 22 grudnia 2020 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa
z
dnia
13
września
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 )

1996

roku

o

utrzymaniu

czystości

i

porządku

W terminie:

Termin składania:

Miejsce składania:

• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
• do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, 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,
a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

A.1 OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. Pierwsza deklaracja

 2. Nowa deklaracja

 3. Korekta deklaracji

A.2 DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wpisać rok, miesiąc
i dzień, w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania
opłaty)
Rok
Miesiąc
Dzień
B. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)






1. właściciel
2. współwłaściciel
3. użytkownik wieczysty
4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
5. inny podmiot ………………………………………………………………………………..

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. Osoba fizyczna………………………………………………………………………

Numer telefonu: (należy podać
numer do kontaktu)
1) ………………………………………………………….
2) ………………………………………………………….

Imię i nazwisko składającego deklarację:

PESEL

……………………………………………………………………………..

.D. 1 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.2 ADRES NIERUC HOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ / PRZESTAŁY
POWSTAWAĆ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr działki

Nr lokalu

D.3 RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
2. nieruchomość, na której przestali zamieszkiwać mieszkańcy lub/i przestały powstawać odpady
komunalne
3. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (wypełniają właściciele
których zamieszkują mieszkańcy )

nieruchomości, na

E1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.2 niniejszej deklaracji odpady będą
zbierane w sposób selektywny
TAK
E2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale D.2 niniejszej deklaracji zamieszkuje:
………………….. osób (podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)
E3. Oświadczam, że posiadam Kartę Dużej Rodziny:

TAK

NIE

E4. Oświadczam, że na nieruchomości wykazanej w punkcie D.2 znajduje się kompostownik przydomowy i są
w nim kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne, w związku z czym zamierzam korzystać
ze zwolnienia:

TAK

NIE

OBLICZENIE
KOMUNALNYM I

WYSOKOŚCI

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ (należy wypełnić, jeśli w części D.3 zaznaczono
kwadrat: 1 lub 3 )
1 osobę

zł

gr

zł

gr

2 osoby

zł

gr

zł

gr

3 osoby

zł

gr

zł

gr

4 osoby

zł

gr

zł

gr

5 osób i więcej

zł

gr

zł

gr

F.4. Suma miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

zł

gr

F.5. Suma miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli posiadających
Kartę Dużej Rodziny:
zł
gr
F.6. Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących
bioodpady (kwota zwolnienia x liczba osób zamieszkujących nieruchomość)
zł
gr
F.7. Miesięczna wysokość opłaty po zwolnieniu: (dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których są
kompostowane bioodpady) różnica poz. F.5. i poz. F.6.
zł
gr
G. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

Do deklaracji dołączono:
pełnomocnictwo - ………. szt.
kopia Karty Dużej Rodziny
Załącznik nr 1 – Wykaz osób zamieszkujących nieruchomość
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o osobach przebywających poza granicami kraju
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o osobach zamieszkałych poza miejscem stałego zameldowania
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o dzieciach uczących się i pozostających poza miejscem stałego
zameldowania

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………….
(miejscowość i data)

….…………………...
(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).

2.

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439) 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.

3.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439) 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.

4.

Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439) 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.

5.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

6.

Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439) 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.

7.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez składającego
deklarację, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z Uchwałą Nr XX/175/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

8.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych obejmujących rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1348). Zwolnienie z opłaty dotyczy zwolnienia w całości z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeciego i kolejnego dziecka posiadającego ważną Kartę Dużej Rodziny,
wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr
119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu
administracji jest Burmistrz Grodkowa z siedzibą ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w imieniu którego działania realizuje
Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

1.

W Urzędzie Miejskim w Grodkowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt listowny z IOD:
Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, kontakt e-mail: iod@grodkow.pl .

2.

Pani/Pana 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 2019r. poz.
2010, z późn. zm.) – art. 6h.

3.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Burmistrz Grodkowa, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych,
doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym profilowaniu.

8.

9.
10.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych skutkuje wszczęciem postępowania
administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 1
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYKAZ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
NR
NR LOKALU
LP
IMIĘ I NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ
NAZWA ULICY
BUDYNKU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

………………………………
(data)

……………………………………
(podpis składającego deklarację)

Załącznik nr 2
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIE O OSOBACH PRZEBYWAJĄCYCH POZA GRANICAMI KRAJU

Oświadczam, że ……………….………………………………… czasowo przebywa poza
(imię i nazwisko)

Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym przez okres co najmniej miesiąca od dnia
……………………………..nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonej
w

………………………………………………….…………………………………………………...,

na której jest zameldowany/a.
Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdy w oświadczeniu, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny
skarbowy (Dz.U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.).
………………………………………
(data wypełnienia oświadczenia)

……………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 3
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIE O OSOBACH ZAMIESZKAŁYCH POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMELDOWANIA

Oświadczam, że ……….…………………………………….czasowo (przez okres od dnia
(imię i nazwisko)

……………….. do dnia……………………….) przebywa pod adresem………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
w związku z czym nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonej
w……………………………………………………………………….………………………………,
na której jest zameldowany/a na stałe.
Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdy w oświadczeniu, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny
skarbowy (Dz.U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.).

………………………………………
(data wypełnienia oświadczenia)

……………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 4
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZENIE O DZIECIACH UCZĄCYCH SIĘ
I POZOSTAJĄCYCH POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMELDOWANIA

Oświadczam, że ……………………………..…………………… zameldowany/a stale pod
(imię i nazwisko)

adresem ..………………………………………………………………………………uczy się / studiuje
w ………………………………………………………………………i przez okres co najmniej całego
(nazwa szkoły lub uczelni)

miesiąca przebywa poza miejscem stałego zameldowania. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza w Gminie ………………………………………………………………………

Niniejsze oświadczenie składam po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za podanie
nieprawdy w oświadczeniu, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny
skarbowy (Dz.U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.).

………………………………………
(data wypełnienia oświadczenia)

……………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

