POLA JASNE WYPEŁNIA; WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dzień………..….miesiąc………………rok………….
Podstawa prawna

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

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na
Składający

Miejsce składania
Termin składania

A.

terenie Gminy Alwernia. Przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Urząd Miejski w Alwerni
32-566 Alwernia, ul. Z. Gęsikowskiego 7
Pierwsza deklaracja w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca
Nowa deklaracja w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokość opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami komunalnymi

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI
Burmistrz Gminy Alwernia
32-566 Alwernia
ul. Z. Gęsikowskiego 7

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat i podać datę)

❑ PIERWSZA DEKLARACJA – data powstania obowiązku ………………………….
❑ NOWA DEKLARACJA – data zaistnienia zmian ……………..…………………….
PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

❑ ZAMIESZKANIE NOWONARODZONEGO DZIECKA
❑ ZAMIESZKANIE MIESZKAŃCA Z INNEJ GMINY
❑ PRZYJAZD MIESZKAŃCA Z ZAGRANICY
❑ ZGON OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NA NIERUCHOMOŚCI
❑ WYJAZD MIESZKAŃCA DO INNEJ GMINY
❑ WYJAZD MIESZKAŃCA ZA GRANICĘ
INNY/ PODAĆ JAKI:
………………………………………………………………………………………………………….

❑ KOREKTA DEKLARACJI

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

……………………………………………………………………………………………………………………………

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL
❑ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
❑ INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ
IMIĘ I NAZWISKO SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………….…………….
E. ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TELEFON *

E-MAIL *

REGON 1)

NIP 1)

*dane nieobowiązkowe – podane do kontaktu

E.1.

ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić jeśli jest inny niż wskazany powyżej adres

zamieszkania)
ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

DANE WSPÓŁMAŁŻONKA (wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność)

F.

IMIĘ I NAZWISKO
………………………………………………………………………………………………………………

G.

ADRES ZAMIESZKANIA ( wypełnić jeśli jest inny niż w części E )

ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

PESEL

TELEFON

E-MAIL

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części „C” niniejszej deklaracji (należy zaznaczyć
właściwy kwadrat)

❑ posiadam kompostownik przydomowy, w którym kompostuję bioodpady, stanowiące
odpady komunalne.

❑ nie posiadam kompostownika przydomowego i tym samym nie kompostuję bioodpadów
stanowiących odpady komunalne.

I.

WYLICZENIE OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

I.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części „C”
niniejszej deklaracji

………………………………

I.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określona w Uchwale Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wyboru metody
wysokości ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

…………………………… zł/os.

I.3. Wysokość opłaty przed zwolnieniem (iloczyn liczby osób wskazanych
w wierszu I.1 oraz stawki opłaty z wiersza I.2)

……………………………. zł

I.4. Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania
kompostownika, o którym mowa w części „H” niniejszej deklaracji
określona w Uchwale Rady Miejskie w Alwerni w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym. Kwota zwolnienia to iloczyn osób zamieszkałych wykazanych
w części I.1 i stawki zwolnienia.
W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać zero.

I.5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi po odliczeniu zwolnienia z wiersza I.4.

……………………….… zł

…………………………. zł

I.6. Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(wysokość miesięcznej opłaty pomnożyć przez 3 miesiące)

………………………….. zł

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
1.Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni Pani/Pana danych osobowych
klientów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia, tel. 12 283 11 15 w. 315.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem
email: iod@alwernia.pl oraz dzwoniąc pod nr tel. 12 283 11 15 wew. 335.
3. Pani/Pana dane będą zbierane i przetwarzane w związku z realizacją obowiązku ciążącego na administratorze
(art.6 ust1 lit C RODO) w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996 r., ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1996 r. jak i również na postawie uzyskanej
od Pani/Pana zgody dotyczącej nr telefonu, adresu e-mail (art.6 ust 1 lit. a RODO).
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów.
5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych
(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków
międzygminnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w
jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Pani/Pana mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.
7. Pani/Pan mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.
8. Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe lib
za zgodną w zakresie podania numeru telefonu oraz adresu e-mail. Niepodanie lub podanie niepełnych danych
osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym
………………………
(miejscowość, data)

………………………………..
(czytelny podpis)

…………………………………
(czytelny podpis współwłaściciela)

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty opłaty wynikającej z niniejszej
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej deklaracji, 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).
L. ADNOTACJE ORGANU

1)wypełnia osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Objaśnienia:
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca ( zgodnie z art. 6m ust 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

2)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Gminy Alwernia
w terminie do 10 dnia od 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 (zgodnie z art. 6m ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

3)

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi przypadek wskazany w art. 6m ust.5
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w przypadku śmierci mieszkańca nową deklarację należy złożyć
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4)

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której
dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła
zmiana. ( zgodnie z art.6i ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

5)

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadający przydomowy
kompostownik i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne jest zwolniony w części opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość przysługującego zwolnienia określa uchwała Rady Miejskiej
w Alwerni w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, pomimo
złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowy, w którym kompostuje bioodpady, stanowiące
odpady komunalne nie wywiązuje się z powyższego burmistrz stwierdzi w drodze decyzji, utratę tego zwolnienia. Utrata
zwolnienia następuje również w przypadku gdy właściciel nieruchomość uniemożliwia dokonania oględzin w celu
weryfikacji zgodności informacji z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu
w nim bioodpadów (zgodnie z art.6k ust.4a i 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

6)

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie
zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

7)

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

8)

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na nieruchomościach
odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego obowiązku, podmiot
odbierający odpady komunalne przyjmie jako niesegregowane odpady komunalne i poinformuje o tym burmistrza oraz
właściciela nieruchomości. Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za
miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując
wysokość stawki opłaty podwyższonej (zgodnie z art. 5 ust1 pkt 3 oraz art. 6ka ust. 1, 2,3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).

