DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością.
Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana (należy podać datę zaistnienia zmiany) ……………………………………………………………
□ korekta danych
Uzasadnienie zmiany danych w deklaracji (należy wpisać np. zgon, urodzenie dziecka, sprzedaż
nieruchomości, zmiana właściciela, przeprowadzka itp.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ1
Składający:

□ Właściciel
□ Współwłaściciel

□ Użytkownik
□ Inna osoba władająca nieruchomością

Nazwisko i imię / pełna nazwa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PESEL

Nr telefonu
Adres email

B 1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu
Poczta

Numer działki (wypełnić w przypadku
braku numeru domu)
C. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z B.1.
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D 1. Dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych/lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych
Oświadczam, że :
□ posiadam kompostownik, w którym kompostuję odpady
□ nie posiadam kompostownika
Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w budynku/lokalu

…………………………………………..

Stawka miesięczna za osobę (w przypadku braku kompostownika)

……………………………………………

Stawka miesięczna za osobę z uwzględnieniem częściowego
zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania kompostownika

……………………………………….…..

W przypadku, gdy odpady komunalne wytwarzane są sezonowo (nieregularnie) z uwagi na czasowe przebywanie
mieszkańców na terenie nieruchomości należy podać dokładny okres pobytu w ciągu roku)

od..........................................................................do…………………………………………………………........................
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
Ilość osób ………………………………. X stawka ………………………….. = ……………………………………………
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………......................................)
D 2. Dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych/lokali w budynkach wielorodzinnych
Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych w budynku/lokalu wynosi:

…………………………………………….

Stawka miesięczna za osobę

…………………………………………….

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..………………….. zł
(słownie……….……………………………………………………………………………………………..………......................................)
D 3. Dotyczy właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Ilość domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Stawka opłaty ryczałtowej od jednego domku
letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe
Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………………. zł
(słownie……….……………………………………………………………………………………………..………......................................)
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Data złożenia deklaracji ………………………………….

………………………………………………………………………………
Czytelny podpis składającego deklarację

F. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) 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 2019r., poz. 1438 ).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3) 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 do Urzędu Gminy nową deklarację 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.
4) Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019
r., poz. 2010) kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art.6m ust. 1b pkt 7 nie posiada kompostownika
przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 34.
2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być:
a) 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;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Łapanów przetwarzają dane osobowe,
dla których Administratorem jest Wójt Gminy Łapanów.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,
- prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami praw
- prawo do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i o ile ich przetwarzanie nie jest
wymagane przepisami prawa,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.,
- jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na
podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,
6. Podanie danych jest obowiązkowe, ponieważ przetwarzanie danych osobowych stanowi przepis prawa.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 34 to: e-mail:
iod@lapanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

………………………………………………………….
data

…………………………………………………………….
podpis

