Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/353/20
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 24 listopada 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY CZECHOWICE–DZIEDZICE 1
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości: należy wypełnić drukowanymi literami kolorem czarnym lub granatowym
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)
właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na której
zamieszkują mieszkańcy
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Składający:
Termin składania deklaracji:

Miejsce składania deklaracji:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty ……….-………..-…………………)2
nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ……….-……….-....................)3
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ……….-……….-………………..)4

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko / Nazwa pełna
PESEL / NIP / KRS
B.1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel nieruchomości

użytkownik wieczysty

najemca, dzierżawca

jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością
B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj
Gmina

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy
Nr domu/ Nr lokalu

Nr telefonu/Adres e-mail

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku kilku nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację, dla każdej z nich)
Gmina
Czechowice-Dziedzice
Miejscowość
Ulica

Kod pocztowy

Nr domu/Nr lokalu

Nr telefonu/Adres e-mail

D. OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (w poz.D.2. należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
D.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:
………………………………………………………………….. (proszę podać liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości)

D.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

TAK

NIE

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY
E.1. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNOSI:
(iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty 5)
……………………….……….… X ……………………….……….… = ……………………….……….……….. zł
liczba mieszkańców
stawka opłaty 5
wysokość miesięcznej opłaty

(słownie złotych: ………………………………………
…………………………………………………………………)

E.2. KWOTA ZWOLNIENIA WYNOSI: (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia Tak w pozycji D.2.)
……………………….……….… X ……………………….……….… = ……………………….……….……….. zł
liczba mieszkańców
kwota zwolnienia 6

(słownie złotych: …………………………………
…………………………………………………………..)
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E.3. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU
KWOTY ZWOLNIENIA WYNOSI: (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia Tak w pozycji D.2.)
……………………….……….… - ……………………….……….…
Pozycja E.1
Pozycja E.2

= ..……………………….……….… zł
wysokość miesięcznej opłaty

(słownie złotych: ……………………………
………………………………………………………)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………………….
miejscowość i data
G. ADNOTACJE URZĘDOWE

……………………………………………………………………
czytelny podpis składającego deklarację

Objaśnienia:
1W

zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Czechowic-Dziedzic deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Czechowic-Dziedzic nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (tj. w terminie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana), z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca - wówczas złożenie nowej deklaracji musi
nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4 W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska
właściciela nieruchomości), a także w przypadku błędów rachunkowych i oczywistych omyłek właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
do Burmistrza Czechowic-Dziedzic korektę deklaracji, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1325 z późn. zm.).
5 Stawka opłaty określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
6 Kwota zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
2

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-7110, fax: 32 214-71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz bip.czechowicedziedzice.pl;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem tel.: 32 214-71-53;
dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach
określonych przepisami prawa wynikającymi z zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) takich jak: naliczanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
tworzenie wykazów nieruchomości dla Wykonawcy usługi gospodarowania odpadami komunalnymi, PSZOK, wydawanie decyzji w sprawie opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru i zwrotu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji niezapłaconej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących ustaw: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego;
dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zarchiwizowane zgodnie
z kategorią archiwalną B10 na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych, a ponadto, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania; niepodanie danych
osobowych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z podpisania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa;
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
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