DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
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 z późn. zm.).
Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach: właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka organizacyjna i
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością)

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie
obowiązku uiszczania opłaty lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
Miejsce składania: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja zaznacz jeśli: np. zamieszkanie od np. :01.03.2021r., nowy płatnik po przejęciu
płatności po dotychczasowym płatniku od np.:01.03.2021r.
Nowa deklaracja składana w przypadku:
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty Zaznacz jeśli: urodzenie dziecka, zgon
domownika, wyprowadzka lub wprowadzka mieszkańca, założenie lub wyrejestrowanie kompostownika od
np.: 01.03.2021r.
data:.............................
ustanie obowiązku uiszczenia opłaty zaznacz jeśli: np. wyprowadzka, budynek niezamieszkały,
sprzedaż nieruchomości od np.: 01.03.2021r.
data:.............................

………………………………………………………………………………..
(proszę podać datę i przyczynę zmiany)

Korekta deklaracji pierwszej
….....................................………………………………………
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

data:............................

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty

zarząd lub użytkowanie

inne ......................................................................................................................................................................
posiadanie ............................................................................................................................................................
(podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
3.

Miejsce/a (adres/y) położenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne
(oraz Nr ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów)

4.

Ul. Ogrodowa 75, 32-010 Luborzyca
Nazwa/Nazwisko i Imię składającego deklarację

5.

Kowalski Jan
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w Dziale C pkt 2)

6.

Identyfikator podatkowy:

jw.

(jeśli jest inny to wpisać)

PESEL 85131214102
(dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług )

7.

NIP ...............................................
Telefon kontaktowy i e-mail (dane nieobowiązkowe):
123-456-789

C.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
8. Kraj
9. Województwo
10. Powiat
POLSKA
Gmina
KOCMYRZÓWLUBORZYCA
14. Miejscowość

MAŁOPOLSKIE

11.

12.

Ulica

13.

KRAKOWSKI
Nr domu/Nr lokalu

OGRODOWA
15.

75

Kod pocztowy

16.

Poczta

LUBORZYCA
32-010
OŚWIADCZAM, ŻE: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

D.

LUBORZYCA

bioodpady stanowiące odpady komunalne będę gromadzić w kompostowniku i przy ustalaniu opłaty
korzystam ze zwolnienia w części z opłaty. Zaznacz jeśli: płatnik zgłasza kompostownik
nie posiadam kompostownika.

Zaznacz jeśli: płatnik wycofuje kompostownik

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 LICZBA MIESZKAŃCÓW I GOSPODARSTW DOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
OŚWIADCZAM, ŻE na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C. 1. pkt. 3 niniejszej deklaracji:

zamieszkuje faktycznie następująca liczba osób 3

E.2 MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY
BEZ ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA POSIADANIE
KOMPOSTOWNIKA:

stawka opłaty :

33zł/os./miesiąc
…………….

3

x

liczba mieszkańców

33

=

99

stawka opłaty

wysokość miesięcznej
opłaty

ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA:

stawka zwolnienia :

4zł/os./miesiąc
…………….

3 osoby x 4zł/os. = 12zł

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY WYNOSI: 87 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem złotych 00/100 )
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty minus
zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik)

99zł – 12zł (ulgi) = 87 zł

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
26.

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

27.

01.03.2021 r.

Czytelny podpis (pieczęć) składającego / osoby
reprezentującej składającego

Jan Kowalski

H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
28. Uwagi

29.

Data i podpis przyjmującego deklarację

Uwaga: deklarację składa się dla każdej nieruchomości oddzielnie !
POUCZENIE:
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do 15 dnia miesiąca, zgodnie z
uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
W przypadku nieuiszczenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub wpłacenia jej 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 .
OBJAŚNIENIA:
 Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 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.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 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.



Art. 6o. ust. 1 w/w ustawy stanowi, iż 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.



Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Zgodnie z Art. 6ka. ust.1 w przypadku niedopełnienia
przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wójt, burmistrz lub
prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc
lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
(przetwarzanie danych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi)
Na podstawie 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 (Dz. U. UE.L. 2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy KocmyrzówLuborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca;

Inspektor Ochrony Danych pracuje w budynku Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010
Luborzyca
kontakt e- mail: info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl kontakt telefoniczny: 12 387-14-10

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie
publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi ( art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do :
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania swoich danych osobowych;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych;
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
- żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezes UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
7.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana
do ich podania. Inne dane osobowe podane prze Panią/Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane
dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.

