Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/173/20 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z
2020 r. poz. 1439)
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele nieruchomości,
na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Kozy

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Kozy, ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Nazwa i adres siedziby
organu właściwego do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Kozy
ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy

Podstawa prawna:

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM
LUB NIEBIESKIM

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
pierwsza

1)

deklaracja

……………………………………………………………………………..………………………
(dzień, miesiąc , rok)

nowa

2)

deklaracja

………………………………………………………………………………………………….….
(dzień, miesiąc , rok)

korekta

3)

deklaracji

od…………………………………………………………………….…………………………..
(dzień, miesiąc , rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwe zaznaczyć)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Nazwa (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - w tym przypadku należy podać sposób reprezentacji zgodny z przepisami prawa)

1.

PESEL (dotyczy osób fizycznych) /NIP (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

2.PESEL

3. NIP

Adres zamieszkania(dotyczy osób fizycznych) / Adres siedziby(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

4. Kraj

5. Województwo

7.Gmina

8. Ulica (pełna nazwa)

9. Nr domu

10.Nr lokalu

13.Nr telefonu kontaktowego

Adres do korespondencji

6. Powiat

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

14. Adres e-mail
(w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)

15. Kraj

16. Województwo

18.Gmina

19. Ulica (pełna nazwa)

20. Nr domu

21.Nr lokalu

17. Powiat

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Gmina

25. Ulica (pełna nazwa)

26. Nr domu

26a. Nr lokalu
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26b. Nr działki

4)

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

D. Rodzaj nieruchomości (właściwe zaznaczyć)
Zamieszkała

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia
DZIAŁ E, F, I

Niezamieszkała 5)

Nieruchomość, na której
znajduje się domek
letniskowy lub inna
nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia DZIAŁ G,I

Właściciel takiej nieruchomości
wypełnia DZIAŁ H,I

E. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim bioodpady,
stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”) 6)
TAK
NIE
O B L IC Z E NI E W YS O K O ŚC I O P ŁA T Y ZA G O SPO DA RO W A NI E O D PAD A M I
K O M UN A LN Y M I
F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
(NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA)
Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w dziale C
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

30.

..……………………………………….
(podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 7)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości wskazanej w dziale C

31.
………………………………………………..zł
32.
…………………………………………..…… zł
(iloczyn wartości z poz. 30 i poz. 31)

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty z tytułu
posiadania kompostownika przydomowego i
kompostowania w nim bioodpadów 8)
Zwolnienie z części opłaty z tytułu posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim
bioodpadów
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

33.
………………………………………………..zł
34.
………………………………………………..zł
(iloczyn wartości z poz. 30 i poz. 33)

35.
………………………………………………..zł
(różnica wartości z poz. 32 i poz. 34)

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA)
1.
2.
3.
4.
Wielkość pojemników,
Stawka opłaty za Miesięczna liczba
Wysokość
kontenerów lub worków na
pojemnik
pojemników/worków
miesięcznej opłaty
9)
(iloczyn wartości z kolumn
odpady
/worek7)
2 i 3)

60 litrów

………… zł

80 litrów

………… zł

110 litrów

………… zł

120 litrów

………… zł

240 litrów

………… zł

1100 litrów

………… zł
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KP-1500 litrów

………… zł

KP-5000 litrów

………… zł

KP- 7000 litrów

………… zł

KP- 10000 litrów

………… zł
36.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z nieruchomości wskazanej
w dziale C

………………………………………………………… zł
(suma kwot z kolumny 4)

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z nieruchomości wskazanej w dziale C 10)

37.
……………….………… zł

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

…………………………...........................
(miejscowość i data)

..………………………………….
(czytelny podpis składającego deklarację)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1427 ze zm.).
Objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji:

pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych,
2)
nową deklarację składa się w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana, w przypadku nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości,
3)
skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.).
4)
należy wypełnić w przypadku braku numeru nieruchomości,
5)
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, włączona do
gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie odrębnej uchwały Rady
Gminy Kozy w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
6)
oświadczenie składają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
1)
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stawki opłat zostały określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Kozy w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat za pojemnik o określonej
pojemności oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie
gminy Kozy,
8)
stawka zwolnienia z części opłaty została określona w uchwale Rady Gminy Kozy, o której mowa
w pkt 7 niniejszych objaśnień,
9)
właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
określa pojemność i liczbę kontenerów/pojemników/worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, zgodnie z zapisami zawartymi w odrębnej
uchwale Rady Gminy Kozy w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Kozy,
10)
ryczałtowa stawka opłaty została określona w odrębnej uchwale Rady Gminy Kozy w sprawie
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub od innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
7)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 4
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1) listownie: ul. Krakowska 4, 43-340 Kozy
2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą o adresie: /GminaKozy/skrytka
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Małgorzata Wróbel. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@gzosip.kozy.pl
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) oraz zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań z zakresu administracji samorządowej,
nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy
właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Państwa wniosek przekazał. Odrębną
kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz
podmioty, z którymi Gmina Kozy zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie
systemów informatycznych.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie - w
przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 164)- przez czas określony w tych przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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