POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Identyfikator
podmiotu
(wypełnia Urząd):

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz.
888 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, wspólnot mieszkaniowych, a
także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmian, a w przypadku śmierci
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać datę powstania zmiany)
A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
□ zmiana danych zawartych w deklaracji
□ pierwsza deklaracja
A.2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało jedno ze
zdarzań, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty)

Rok

Miesiąc

Dzień

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat )
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ użytkownik wieczysty

□ inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ1) (wypełnić rubryki)
PESEL2)/NIP3
IMIĘ I NAZWISKO2) / PEŁNA NAZWA3)

ADRES ZAMIESZKANIA2) / SIEDZIBY3)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

INFORMACJE DODATKOWE4)
TEL:

NR LOKALU

E-MAIL

DANE WSPÓŁWAŚCICELA/WSPÓŁPOSIADACZA NIERUCHOMOŚCI 5)
PESEL2)/NIP3
IMIĘ I NAZWISKO2) / PEŁNA NAZWA3)

ADRES ZAMIESZKANIA2) / SIEDZIBY3)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

INFORMACJE DODATKOWE4)
TEL:

NR LOKALU

E-MAIL

W PRZYPADKU, GDY WSPÓŁWŁAŚCICIELI/WSPÓŁPOSIADACZY NIERUCHOMOŚCI JEST
WIĘCEJ ANIŻELI PÓL W CZĘŚCI C NINIEJSZEJ DEKLARACJI – POZOSTAŁE OSOBY
SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ WYPEŁNIAJĄ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

E. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU (zaznaczyć właściwy
kwadrat) dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi :

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji:
□ NIE KOMPOSTUJĘ bioodpadów

□ KOMPOSTUJĘ bioodpady w przydomowym kompostowniku

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji:
liczba osób:
□ NIE zamieszkują osoby

□ ZAMIESZKUJĄ osoby

Stawka miesięcznej opłaty6) od
dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 4
jednego mieszkańca dla
selektywnego zbierania i odbierania
dla każdego następnego mieszkańca powyżej 47)
odpadów
Wyliczona wysokość miesięcznej opłaty dla nieruchomości [zł] 8)
Opłata stanowi sumę iloczynu liczby osób mniejszej lub równej 4 i odpowiedniej dla
niej stawki opłaty oraz iloczynu liczby osób powyżej 4 i odpowiedniej dla niej stawki
opłaty
Wysokość zwolnienia z opłaty od jednego mieszkańca, w przypadku kompostowania
bioodpadów w przydomowym kompostowniku
Wyliczona wysokość zwolnienia z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości [zł]
Zwolnienie stanowi iloczyn liczby osób i wysokości stawki zwolnienia w przypadku
kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

38,00 zł
25,00 zł
wysokość opłaty:

1,00 zł
wysokość zwolnienia:

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca zwolnienie
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]
Opłata stanowi różnicę wyliczonej wysokości opłaty miesięcznej dla nieruchomości
i wyliczonego zwolnienia z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………
(miejscowość i data)

łączna wysokość opłaty:

…………………………………………
(czytelny podpis)
…………………………………………
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia Urząd)
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia…………………………
podpis ………………………
POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048), a jeżeli zarząd nie został wybrany –
obowiązek ciąży na właścicielach poszczególnych lokali.
dotyczy osób fizycznych
dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
informacje nieobowiązkowe
w przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku
nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie
należy tu rozumieć stawki opłat określone w obowiązującej uchwale Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, a obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową zniżka dla każdej kolejnej osoby powyżej
czterech naliczana jest dla każdego wyodrębnionego lokalu oddzielnie
należy przez to rozumieć metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w obowiązującej uchwale Rady
Gminy Tarnów Opolski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Klauzula informacyjna:
Realizując obowiązek 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. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że
udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe zgodnie z określonymi poniżej zasadami:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
2.
W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych
Anetą Gierłach za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub na adres siedziby Administratora
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a.
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
b.
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt
Gminy Tarnów Opolski, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych,
konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej.
6.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a.
Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopi tych danych;
b.
Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych przez Administratora przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku kiedy cel pozyskania Pani/Pana danych
osobowych związanych jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością
wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy
publicznej. W takim przypadku podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego.
10. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

