Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 19 grudnia 2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
data wpływu do Urzędu
Podstawa prawna: Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art.6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także dla innych
podmiotów władających nieruchomością.
Termin składania: 1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów.
2. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych w
zakresie niezbędnym do obliczenia kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A.CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres organu, do którego składana jest deklaracja
WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE, 37-306 GRODZISKO DOLNE 125A
2. Okoliczności złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ Złożenie deklaracji
❑ Korekta deklaracji ………………………………………………………………………………
(data wystąpienia zmiany danych)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 Dane identyfikacyjne
3. Nazwisko i imię /Nazwa pełna

4. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

B.2 Adres zamieszkania → do korespondencji
5. Miejscowość

6. Kod pocztowy

7. Poczta

8. Ulica

9. Nr domu/Nr lokalu

10. Adres e-mail

11. Telefon kontaktowy

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
C.1 Adres nieruchomości
12. Miejscowość

13. Nr domu/ Nr działki

C.2 Rodzaj własności
14. Sposób władania (zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty
❑ najemca,dzierżawca
❑ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
❑ inny podmiot władający nieruchomością (wpisać) …………………………………………………………………………………………………………………

C.3 Charakter nieruchomości
15. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy) → należy wypełnić część E.1
❑ niezamieszkała (nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne) →należy wypełnić
część E.2
❑ mieszana ( w części zamieszkała i nie zamieszkała) → należy wypełnić część E.1, E.2, E.3
❑ wypoczynkowa (nieruchomość na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, domki letniskowe) → należy wypełnić część E.4
D. DEKLARACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

16. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C niniejszej deklaracji
wyposażona jest w przydomowy kompostownik, w którym są kompostowane
bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ Tak

❑ Nie

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 Nieruchomość zamieszkała
17. Liczba mieszkańców

18. Stawka opłaty (na podstawie uchwały w zależności od
odpowiedzi w poz. 16)

19. Miesięczna wysokość opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz.
17 przez kwotę z poz. 18)

E.2 Nieruchomość niezamieszkała
20. Wielkość pojemnika
(w litrach)

21. Liczba pojemników
(sztuki)

22. Stawka opłaty za pojemnik (na podstawie uchwały w
zależności od pojemności pojemnika)

23. Miesięczna wysokość opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz.
21 przez kwotę z poz. 22)

E.3 Nieruchomość mieszana
24. Miesięczna wysokość opłaty (suma kwot z poz. 19 i poz. 23)

E.4 Nieruchomość wypoczynkowa
25. Ryczałtowa stawka opłaty za rok ( na podstawie uchwały)

F. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
26. Data złożenia deklaracji

27. Czytelny podpis składającego deklarację

F.1. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
28. Uwagi składającego deklarację.

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (t.j. Dz. U. z 2019r. , poz. 1438 z późn. zm.)
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/177/ 2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 października 2016r. w sprawie częstotliwości,
terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę dokonuje się nie później niż w
następujących terminach: 15 kwiecień, 15 lipiec, 15 październik, 15 grudzień.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonać w kasie Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko
Dolne 125a lub na właściwy rachunek bankowy Gminy Grodzisko Dolne.
4. Deklarację należy złożyć w formie:
- papierowej, na adres Urząd Gminy Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125a;
- elektronicznej, na adres email: urzad@grodziskodolne.pl
Informacje o ochronie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony danych osobowych informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisko Dolne reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą
37-306 Grodzisko Dolne 125a, tel. 17 242 82 65, fax 17 24 36 038, e-mail: urzad@grodziskodolne.pl, strona internetowa
www.grodziskodolne.pl;
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się telefoniczne pod numerem telefonu 17 242 82 65 lub mailowo na
adres iod@grodziskodolne.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb niezbędnej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie
obsługi gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w tym pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i organizacji odbioru odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w celu realizacji innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa;
4) Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami praw;
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych i prawo do ograniczenia
przetwarzania danych;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Źródłem danych osobowych są formularze oraz wnioski składane przez organy administracji publicznej lub osoby trzecie;
9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
G. ADNOTACJE URZĘDOWE
39. Uwagi przyjmującego deklarację.

OBJAŚNIENIA:
do formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości → właściciel nieruchomości składający deklarację wypełnia pola oznaczone kolorem białym
CZEŚĆ A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres organu, do którego składana jest deklaracja.
2. Okoliczności złożenia deklaracji → Należy zaznaczyć właściwy kwadrat
CZEŚĆ B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. Dane identyfikacyjne
3. Należy wpisać nazwisko i imię właściciela nieruchomości / pełną nazwa podmiotu władającego nieruchomością
4. Należy wpisać numer PESEL w przypadku osoby fizycznej /NIP w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej
B.2. Adres zamieszkania → dane do korespondencji. Należy wpisać w kolejnych pozycjach:
5. Miejscowość
6. Kod pocztowy
7. Poczta - podać miejscowość
8. Ulica
9. Nr domu/ Nr lokalu
10. Adres e-mail
11. Numer telefon kontaktowego
CZEŚĆ C. DANE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
C.1. Adres nieruchomości
12. Podać miejscowość, w której znajduje się nieruchomość objęta deklaracją
13. Wpisać numer domu nieruchomości objętej deklaracją. W przypadku braku numeru domu podać numer ewidencyjny
działki, na której znajduje się nieruchomość.
C.2.Rodzaj własności
14. Sposób władania → należy zaznaczyć właściwy kwadrat
C.3. Charakter nieruchomości
15. Rodzaj nieruchomości → należy zaznaczyć właściwy kwadrat
▪
Przez nieruchomość zamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, która pełni funkcję mieszkalną (np. dom mieszkalny, blok
▪
▪
▪

mieszkalny, itp.)
Przez nieruchomość niezamieszkałą należy rozumieć nieruchomość, która nie pełni funkcji mieszkalnej a przez swoje
funkcjonowanie powoduje powstawanie odpadów komunalnych (np. szkoły , sklepy, przedsiębiorstwa, itp.)
Przez nieruchomość mieszaną należy rozumieć nieruchomość, która pełni jednocześnie funkcję mieszkalną i niemieszkalną (np.
budynek w którym na parterze znajduje się część usługowa a na piętrze zamieszkują mieszkańcy , itp.)
Przez nieruchomość wypoczynkową należy rozumieć nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inny budynek
wykorzystywany na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku

CZĘŚĆ D. DEKLARACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
16. W tej pozycji należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
CZEŚĆ E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E. 1 Nieruchomość zamieszkała
17. Należy wpisać aktualną liczbę mieszkańców na stałe przebywających na terenie nieruchomości.
18. Wpisać należy kwotę w zależności od odpowiedzi zaznaczonej przez właściciela nieruchomości w pozycji 16, zgodnie z
Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
19. Należy wpisać wynik otrzymany z mnożenia pozycji 17 i 18.
E. 2 Nieruchomość niezamieszkała
20. Należy wpisać pojemność pojemników w litrach powstających w ciągu miesiąca na nieruchomości.
21. Należy wpisać liczbę pojemników o pojemności określonej w poz. 20, powstających w ciągu miesiąca na nieruchomości.
22. Wpisać należy stawkę opłaty w zależności od pojemności pojemnika ustaloną zgodnie z Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady
Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
23. Należy wpisać wynik otrzymany z mnożenia pozycji 21 i 22
E. 3 Nieruchomość mieszana
24. Należy wpisać wynik otrzymany z dodania pozycji 29 i 23.
25. Wpisać należy ryczałtową stawkę opłaty za rok, zgodnie z § 5 Uchwały Nr XIII/97/2019 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia
29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
CZEŚĆ F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ → W odpowiednich pozycjach należy wpisać:
26. Datę złożenia deklaracji
27. Czytelny podpis składającego deklarację.
CZEŚĆ F1. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
28. Uwagi składającego deklarację.
CZEŚĆ G. ADNOTACJE URZĘDOWE → Wypełnia pracownik Urzędu Gminy
29. Uwagi przyjmującego deklarację.

