Załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/2019
Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 listopada 2019 rok

DO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (DOTYCZY WYŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także innych podmiotów
władających nieruchomością zamieszkałą na terenie Gminy Kleczew.

Termin składania:

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

Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji:

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew

Miejsce składania:

Wypełniony formularz należy dostarczyć listownie, elektronicznie lub osobiście do Urzędu Gminy i Miasta Kleczew, pl.
Kościuszki 5, 62-540 Kleczew

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą pozycję)
Data powstania obowiązku opłaty

pierwsza deklaracja

(__ -__-____)
(dzień, miesiąc, rok)

Data powstania obowiązku opłaty

Nowa deklaracja składana, w przypadku:

(__ -__-____)

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

(dzień, miesiąc, rok)

Data ustania obowiązku opłaty

ustania obowiązku uiszczania opłaty

(__ -__-____)
(dzień, miesiąc, rok)

Data powstania obowiązku opłaty

korekta deklaracji

(__ -__-____)

(składana w przypadku błędów w poprzednie złożonej deklaracji)

(dzień, miesiąc, rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwą pozycję)
właściciel nieruchomości

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości wspólnej

współwłaściciel

podmiot władający nieruchomością

najemca, dzierżawca

zarządca nieruchomości wspólnej

inny podmiot

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

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA:

2.

PESEL:

3.

NUMER TELEFONU (dane
nieobowiązkowe):

4.

ADRES e-mail (dane nieobowiązkowe):

C. 1. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY
5.

Kraj:

6.

Województwo:

7.

Powiat:

8.

Gmina:

9.

11. Miejscowość:

Ulica :

10. Numer domu /lokalu

12. Kod Pocztowy:

13. Poczta:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
14. Gmina:

15. Ulica

16. Nr domu/lokalu:

17. Miejscowość:

18. Kod Pocztowy:

19. Poczta:

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW
20. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik w którym
kompoastowane będą wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne pochodzące z nieruchomości (zaznaczyć właściwą
pozycję)

TAK

NIE

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części D

21.

Stawka opłaty 1

22.

Miesięczna wysokość opłaty (stawkę opłaty z
poz. 22 należy przemnożyć przez liczbę osób
wskazaną w poz. 21)

23.

Kwota przysługującego zwolnienia (iloczyn osób
wskazanych w poz. 21 oraz zwolnienia z części
24.
opłaty od mieszkańca, dla właścicieli
nieruchomości, którzy kompostują bioodpady)2
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi po uwzględnieniu
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie
25.
odpadami komunalnymi (kwota z poz. 23
pomniejszona o kwotę zwolnienia z poz. 24)
G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Miejscowość i data:

osób/ osoby

……………………………

……………………………

……………………………

zł

zł

zł

……………………………

……………………………

zł

Czytelny podpis:

H. ADNOTACJE ORGANU

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
1

Wysokość zwolnienia z części opłaty od mieszkańca , dla właścicieli nieruchomości którzy kompostują odpady określona w uchwale
Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2

POUCZENIE
W przypadku nieuiszczania w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uiszczenia w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze. zm.)
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w
złożonej deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegała bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew w drodze decyzji naliczy opłat e za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.

2.
3.

OBJAŚNIENIA
Pierwsza deklaracja składana, w przypadku gdy właścicieli nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomości której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Deklaracja zmieniająca składana, w przypadku zamiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Korekta deklaracji składana w przypadku zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i
oczywistych pomyłek.
Właściciel nieruchomości dysponujący większą ilością nieruchomości składa odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości.

1.

2.

3.
4.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy,
iż:
1.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu administracji jest Gmina
Kleczew z siedzibą 62-540 Kleczew, pl. Kościuszki 5, w imieniu której działania realizuje Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie 63 270 09 24, e-mail:
iod@kleczew.pl lub listownie wysyłając pismo na adres Administratora.

3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą aby wymierzyć i określić wysokość, a także rozliczyć wpłacone przez Pana/Panią opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możemy również prowadzić działania informacyjne ułatwiające zapłatę opłat, a także wezwać
Pana/Panią telefonicznie w sprawach uzasadnionych ważnymi interesem.

4.

Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialności
karnoskarbowej. W pozostałych przypadkach podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do załatwienia Pana/Pani sprawy.

5.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Uchwała nr XVII/141/2019 z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy i Miasta Kleczew oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze).

6.

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy, a po jej zakończeniu przez 10 lat, licząc od stycznia
kolejnego roku.

7.

Pana/Pani dane osobowe zostaną udostępnione:
- naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. dostawcą usług IT. Takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
- upoważnionym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

8.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany i
nie będą podlegać profilowaniu.

9.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania
sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z
powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych.

10. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

