DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia składający deklarację czytelnie, drukowanymi literami.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 i 2020, z 2020 r. poz. 150)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Miejsce składania:

Termin składania:

Urząd Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku
„X”):
Pierwsza deklaracja1)
data (dzień-miesiąc-rok) ………………………
Nowa deklaracja2)
data zaistnienia zmian (dzień-miesiąc-rok) ………………………
Korekta deklaracji3)
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”):
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty
Zarządca nieruchomości wspólnej
Inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) …………………………………………
B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”):
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

Nazwisko4) / Nazwa pełna5)
Imię4) / Nazwa skrócona5)
PESEL4)

NIP5)

REGON5)

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA4) / ADRES SIEDZIBY5)
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Nr lokalu:

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/ adres
siedziby z części B.2)
Kraj:

Województwo:

Powiat:
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Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”):
Tak
Nie
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C
niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać liczbę osób zamieszkujących
………………………………..… os.
nieruchomość):
E.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1
………………………………..… zł/os.
mieszkańca za 1 miesiąc 6)
E.3. Zwolnienie z części opłaty za posiadanie kompostownika (iloczyn
liczby osób zamieszkujących wskazanych w pkt E.1 oraz kwoty częściowego
zwolnienia)7)
………………………………..… zł
E.4. Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami dla
nieruchomości (iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość
wskazanych w pkt E.1. oraz stawki opłaty od 1 mieszkańca za 1 miesiąc z
pkt E.2. minus zwolnienie z części opłaty za posiadanie kompostownika z
………………………………..… zł/miesiąc
pkt E.3)
E.5. Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (miesięczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
………………………………..… zł/kwartał
dla nieruchomości z pkt E.4 należy pomnożyć przez 3 miesiące)8)
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym

………………………………………………………
miejscowość, data

………………………………………………………
czytelny 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
OBJAŚNIENIA:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Pierwsza deklaracja - jest składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
Nowa deklaracja - jest składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.
Korekta deklaracji - jest składana w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wypełnia osoba fizyczna.
Wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w uchwale Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyboru
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7)
8)

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Kuźnica.
Zwolnienie z części opłaty za posiadanie kompostownika określone w uchwale Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Kuźnica.
Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za
trzy miesiące kalendarzowe w terminach określonych w uchwale Rady Gminy Kuźnica w sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kuźnica tj.: za I kwartał w terminie do 15
kwietnia danego roku, za II kwartał w terminie do 15 lipca danego roku, za III kwartał w terminie do 15 października danego
roku, za IV kwartał w terminie do 15 stycznia następnego roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy
uiszczać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica,
przelewem na rachunek bankowy Gminy Kuźnica, Bank Spółdzielczy O/Sokółka, Nr 14 8093 0000 0000 1124 2000 0230 lub
w drodze inkasa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, ze
zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kuźnica z siedzibą w Kuźnicy, pl. 1000-lecia Państwa
Polskiego 1, 16-123 Kuźnica, tel.: 857229281, adres e-mail: sekretaria@kuznica.ug.gov.pl.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym:
iod@kuznica.ug.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą
prawną jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i
2020) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa, na podstawie wniosku od
podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z
innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt. 3, a po tym czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów
w organach administracji publicznej.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także
ograniczenia ich przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
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