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

Załącznik do uchwały Nr XI/97/2019
Rady Gminy Gręboszów
z dnia 02 grudnia 2019 r.

1. PESEL / REGON

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2. Dzień – Miesiąc – Rok
_____ - ______ - ________
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r,. poz.
2010)
Właściciel nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz organizacje i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od ,dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 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.
Urząd Gminy, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby ,organu, do którego należy złożyć deklarację:
Urząd Gminy Gręboszów, Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku "X"):
złożenie deklaracji
zmiana
korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ____-____-________)
(dzień - miesiąc - rok)
5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje ____-________)
(miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku "X"):
Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Zarządca nieruchomości

Najemca,
Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku "X"):
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
10. Numer telefonu
8. Nazwisko/ Nazwa pełna
9. Pierwsze imię, drugie imię

11. Adres e-mail

E. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne
12. Ulica

13. Numer domu

14. Nr lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17 Poczta

18. Numer ewidencyjny działki z rejestru gruntów

F.

ADRES DO KORESPONDENCJI -jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z poz. E

19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Numer domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr Lokalu

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
29. Oświadczam, że odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny1 oraz: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. posiadam kompostownik, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne,
2. nie posiadam kompostownika.

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym
Stawka miesięcznej opłaty wynikająca z Uchwały Nr
XI/96/2019 Rady Gminy Gręboszów z dnia 02.12.2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie- odpadami komunalnymi na terenie gminy
Gręboszów
Opłata za okres 2 miesięcy (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć
przez 2 miesiące)2

30.
31.
zł/gospodarstwo domowe
32.
zł/za dwa miesiące

_________________
1 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub selektywnego zbierania odpadów komunalnych
i kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę
za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
2 Opłatę z poz. 32 należy wpłacać za okres dwóch miesięcy w terminach:
25 lutego danego roku za: styczeń (z dołu), luty (z góry),
25 kwietnia danego roku za: marzec (z dołu), kwiecień (z góry),
25 czerwca danego roku za: maj (z dołu), czerwiec (z góry),
25 sierpnia danego roku za: lipiec (z dołu), sierpień (z góry),
25 października danego roku za: wrzesień (z dołu), październik (z góry),
25 grudnia danego roku za: listopad (z dołu), grudzień (z góry),
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gręboszów 97 9462 1013 2004 4000 1498 0018, w tytule podając adres
nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
I.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE
Oświadczam, że podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

33. Miejscowość i data

J. ADNOTACJE ORGANU

34. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska,)

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w uchwalonych terminach kwoty zobowiązania lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 1579, 2070 i 1901)
Objaśnienia:
• Pod pojęciem gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących, wspólnie się
utrzymujących.
• Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
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.
• W przypadku gdy na danej nieruchomości zamieszkują osoby tworzące więcej niż jedno oddzielne gospodarstwo domowe, to
każde z nich składa odrębną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gręboszów, którą reprezentuje Wójt Gminy Gręboszów
z siedzibą: Gręboszów 144, 33-260 Gręboszów.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się za pomocą poczty
elektronicznej: iod@greboszow.pl, pod numerem telefonu 14 641 60 02 wew. 14 oraz listownie pisząc na adres
administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania przez administratora
prawnie ciążących na nim obowiązków zawartych w art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
a związanych z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

