Numer PESEL lub Numer NIP składającego deklarację.*
…………………………………………………………………

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY **/***
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Termin składania deklaracji zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm. ):
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
-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,
- w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia w związku ze śmiercią mieszkańca
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
Składający deklarację: właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Książ
Wlkp.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
PIERWSZA DEKLARACJA ………………………..…..
(data powstania obowiązku)

KOREKTA DEKLARACJI

NOWA DEKLARACJA ……..………………………………
(data powstania zmiany)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
OSOBA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ
W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LUB SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
INNY PODMIOT …..……………..……………………………………

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA ……………………………….…………………………………………
ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY……………………………………………………….
NUMER TELEFONU ……………………..…………………………………………………………..
ADRES MAILOWY ……………………………………………………………………………………

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR EWID. DZIAŁKI

E. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
– 24,00 zł od osoby/miesiąc
F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
Czy na nieruchomości znajduje się
kompostownik, w którym gromadzi się
bioodpady?

TAK
NIE

( należy wypełnić część H, I, J)
(należy wypełnić część H)

G. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje**** …………………… osób

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
…………………. x ……..…………..……zł = ………..……..zł x 2 m-ce ……..…………….zł

(liczba osób zamieszkujących
nieruchomość)

(stawka opłaty podstawowej)

I. WYSOKOŚĆ
ZWOLNIENIA
KOMPOSTOWNIK

(miesięczna opłata )

DLA

( opłata do wpłacenia na konto Urzędu)

WŁAŚCICIELI

POSIADAJĄCYCH

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkiem jednorodzinnym kompostującym bioodpady w przydomowym kompostowniku
wynosi
- 1,00 zł od osoby/miesięcznie
J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA
WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH
BUDYNKAMI
JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYMI BIOOPDADY W PRZYDOMOWYM
KOMPOSTOWNIKU
Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi:
………………….

(liczba osób zamieszkujących
nieruchomość)

x

……..…………..……

zł =

( wysokość zwolnienia z opłaty
na jednego mieszkańca)stawka opłaty podstawowej)

………..……..zł

( wysokość częściowego zwolnienia)

K. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTUJĄCYCH
BIOOPDADY W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku wynosi:
…………………. - ……..…………..…… zł = ………..……..zł x 2 m-ce ………………… zł

(wysokość opłaty miesięcznej)

( wysokość częściowego
zwolnienia z opłaty)

( wysokość opłaty po zwolnieniu)

( opłata do wpłacenia na konto Urzędu)

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ*****
………………………………
(miejscowość, data)

………………………………..
(podpis )

Ł. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi organu

Data (dzień, miesiąc, rok)

Podpis przyjmującego deklarację

Objaśnienia:
* Numer Pesel należy wpisać w przypadku składania deklaracji przez osoby fizyczne, a numer NIP w przypadku
pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
października 1995r, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników ( Dz. U. z 2016r , poz. 476 ze zm.).
** Składający deklarację, wypełnia komputerowo lub ręcznie jasne pola dużymi drukowanymi literami, czarnym
lub niebieskim kolorem, zaznaczając właściwy kwadrat lub wpisując żądane informacje i oświadczenia.
*** Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej zamieszkałej nieruchomości
należy złożyć odpowiednią temu liczbę deklaracji.
**** Należy podać faktyczną liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
***** W przypadku wysłania deklaracji elektronicznie podpisem jest podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r., o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym e PUAP
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019r, poz. 700 ze zm.)

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.).
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej:
RODO) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Książa Wlkp. z siedzibą w Książu
Wlkp., ul. Stacha Wichury 11A, 63-130 Książ Wlkp.
2. Burmistrz Książa Wlkp. wyznaczył kontakt do Inspektora ochrony danych: iodo@ksiaz-wlkp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem prowadzenia postępowań podatkowych,
o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, oraz ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co czyni zadość wymaganiom art.
6 ust. 1 lit c) rozporządzenia RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty wskazane przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dotyczących archiwizacji, czyli przez okres 10 lat.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz
prawo ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie na jaki pozwalają na to przepisy prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych),gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

