Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/145/2020
Rady Gminy Niechlów
z dnia 27 lutego 2020 r

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIA JASNE POLA DRUKOWANYMI LITERAMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 poz. 2010 t.j.)
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władające nieruchomością.

A. ORGAN W ŁASCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
□ złożenie deklaracji 1

□ korekta deklaracji 2
data zaistnienia zmiany ……………………………………………………….
przyczyna korekty deklaracji ………………………………………………….

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Dane identyfikacyjne (zaznaczyć właściwą pozycję)

□ 1. Osoba fizyczna
□ 2. Osoba prawna
□ 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
□ 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej
□ 1. właściciel
□ 2 . współwłaściciel
□ 3. użytkownik wieczysty
□ 4. Zarządca
□ 5. jednostka organizacyjna □ 6. inny podmiot …………....
Pesel

nip

regon

2. Nazwa pełna/ Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu 3
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania lub siedziba składającego deklarację
Kraj

województwo

powiat

Gmina

ulica

Nr domu/lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

poczta

4. Miejsce położenia nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (adresy i
oznaczenia ewidencyjne działek)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. Oświadczenie dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje …………. osób.
Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:
SELEKTYWNY
Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów będą kompostowane na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji:

□ Tak
□ Nie
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata stanowi
iloczyn: liczba osób x stawka)
LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ

STAWKA OPŁATY
OKREŚLONA W
UCHWALE RADY
GMINY NIECHLÓW
[ZŁ/MIESIĄC]

MIESIĘCZNA
OPŁATA
[ZŁ/MIESIĄC]

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W PRZYPADKU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH
BIODEGRADACJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW
UWAGA: zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym
Zwolnienie częściowe na podstawie § 1 pkt.2 i 3 Uchwały Rady Gminy Niechlów w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nr . . . . . . . . . z dnia podjęcia.

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKUJĄCYCH
NIERUCHOMOŚĆ

WYSOKOŚĆ OPŁATY
OKREŚLONA W UCHWALE
RADY GMINY NIECHLÓW
[ZŁ/MIESIĄC] POMNIEJSZONA
O KWOTĘ ZWOLNIENIA Z
TYTUŁU KOMPOSTOWANIA
(określoną w § 1pkt.2 i 3 ww.
Uchwały)

MIESIĘCZNA
OPŁATA
[ZŁ/MIESIĄC]

2. Oświadczenie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach.
Wysokość opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn liczby pojemników z
odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawek kwotowych
ustalonych odrębną Uchwałą Rady Gminy Niechlów
TYP
POJEMNIKA

ILOŚĆ
POJEMNIKÓW
[SZTUKI]

MIESIĘCZNA
OPŁATA
[ZŁ/MIESIĄC]

STAWKA
OPŁATY
[ZŁ/MIESIĄC]

110 l
120 l
240 l
1 100 l
7 000 l
3. Oświadczenie dotyczy właścicieli w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych
W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. gdy nieruchomość jest w części zamieszkała a w części
niezamieszkała należy wypełnić oświadczenia zarówno punkt 1 i 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z punktem 1 i 2.

Obliczona stawka opłaty wynosi ……………..zł/ miesiąc
F. OŚWIADZCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym
………………………….
(Miejscowość i data)

………………………….
(Czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
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 w sprawie o
ochronie danych; określane często jako „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niechlów,
ul. Głogowska 33,
56-215 Niechlów,
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD): Amanda Gaś, e-mail: amanda.gas@amt24.biz, tel.: 76 300 01 40
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań Gminy w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w tym: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018poz. 1454 ze zmianami).
5.
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia
oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz
przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania.
8. Ma Pani/Pan do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2, 00-913 Warszawa
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautoryzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich
11. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku
12. Konsekwencją nie podania danych Wójt określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego 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.).
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010): „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 uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.”.
W przypadku niewywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Niechlów określi w drodze decyzji podwyższoną stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Objaśnienia
1.

2.

3.
4.

Deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Niechlów, w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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 do Wójta Gminy Niechlów 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.
Informacja dotycząca numeru telefonu jest fakultatywna.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z
tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem
przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca
przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

