Załącznik do Uchwały Nr XXI/155/20
Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 października 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Miejsce składania:

Urząd Gminy Rzezawa; 32-765 Rzezawa, ul. Długa 21

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32- 765 Rzezawa
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) ………….…...….……….................................
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI …..................................……………………….…
□ KOREKTA DEKLARACJI OD DNIA …………………….………………………..................................……………………
□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ……………................................……..…………………...……

(dzień-miesiąc-rok)
(dzień-miesiąc-rok)
(dzień-miesiąc-rok)
(dzień-miesiąc-rok)

Uzasadnienie złożenia deklaracji (należy wpisać przyczynę np. zmiana ilości osób zamieszkałych: urodzenie dziecka, zgon, zmiana właściciela,
zmiana miejsca zamieszkania, inne)
……………………………………………………………………………………………....……………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………....………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(Zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ 1. WŁAŚCICIEL □ 2. WSPÓŁWŁAŚCICIEL
□ 3. UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
□ 4. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
□ 5. POSIADAJĄCY NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
□ 6. OSOBA SPRAWUJĄCA ZARZĄD NAD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
□ 7. INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
D. DANE IDENTYFIKCYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA PODMIOTU INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

PESEL/REGON

NIP

IMIĘ

NUMER TELEFONU (podanie numeru jest dobrowolne)

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (Należy wypełnić jeżeli jest inny adres zamieszkania)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(Należy wypełnić jeżeli jest inny adres zamieszkania)

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
(dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

□ TAK

□ NIE

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(Wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem jednolokalowym)
ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI E DEKLARACJI
MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY ZA OSOBĘ
…………………...……………… zł/miesiąc
MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY (iloczyn ilości osób i stawki opłaty)
…………………………………… zł/miesiąc
KWOTA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY

…………………...……………… zł/miesiąc

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH
…………………...……………… zł/miesiąc

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
(Wypełnić w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym)
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Miejscowość

Ulica i nr domu

Kod pocztowy

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Opłata (zł/miesiąc)

Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

OZNACZENIE LOKALU
Numer lokalu mieszkalnego
Słownie:

SUMA OSÓB OGÓŁEM zamieszkałych na terenie nieruchomości wielolokalowej położonej pod adresem
wskazanym w części E niniejszej deklaracji
SUMA OPŁAT OGÓŁEM za lokale mieszkalne w zł/miesiąc
Słownie:

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

PODPIS

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
W PRZYPADKU NIEWPŁACENIA W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
LUB WPŁACENIA ICH W NIEPEŁNEJ WYSOKOŚCI, 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 2020 R., POZ. 1427)

OBJAŚNIENIA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rzezawa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 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 (np. zmiany
ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, zbycia nieruchomości, zmiany danych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Rzezawa 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, z zastrzeżeniem,
że 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.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne
miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku składania deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas deklarację należy
złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w terminach kwartalnych bez wezwania do 20-tego dnia ostatniego miesiąca
kwartału.
W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Rzezawa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, właściwy organ określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące,
w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.119.1), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Wójt
Gminy
Rzezawa
z
siedzibą:
32-765
Rzezawa,
ul. Długa 21, z którym można kontaktować się telefonicznie: 14 648 48 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować telefonicznie: 14 648 48 00 w. 18 lub elektronicznie: iod@rzezawa.pl .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu związanym z realizacją opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powyższe
przepisy.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym prawem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak również profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Czytelny podpis …...............................................................

