Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 14 lipca 2020 r.

DEKLARACJA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
Właściciele nieruchomości niezamieszkanych położonych na terenie Gminy Tarnowiec

Miejsce składania:

Urząd Gminy Tarnowiec; 38-204 Tarnowiec 211

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Tarnowiec
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

W razie zmiany danych podać: datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□
□
□

OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA*:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY1): PESEL

/ NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Adres e-mail:

Nr telefonu:

Nr domu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY TARNOWIEC, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Miejscowość:

Nr domu:

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

□
□
□

□
□

WŁASNOŚĆ
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
POSIADANIE2) …………………………

WSPÓŁWŁASNOŚĆ
ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH3)
G1. OŚWIADCZAM, ŻE

 gromadzę odpady w sposób selektywny
G2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW

□
□

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne
Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne

G3. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zł / za 1 osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Miesięczna kwota opłaty

zł

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania
przydomowego kompostownika i kompostowania w nim
bioodpadów

zł

Wysokość miesięcznej opłaty

zł

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
(zabudowanych i niezabudowanych)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E odpady komunalne wytwarzane są
w następujących miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień,
październik, listopad, grudzień*.
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (ilość worków 120 litrów lub 1100 litrów
zapełnionych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny x stawka):
ILOŚĆ WORKÓW
ZAPEŁNIONYCH
W CIĄGU MIESIĄCA

a

STAWKA

KWOTA

b

c=axb

120 litrów
1100 litrów
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ *

..……………………………..
/miejscowość, data/

….………………………………..
/czytelny podpis/

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Klauzula informacyjna do deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję się, iż od 25 maja 2018 r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Tarnowcu jest Gmina Tarnowiec
reprezentowana przez Wójta Gminy Tarnowiec (zwanego dalej Administratorem). Kontakt: tel. 134255509.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – patrycja.kaczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku
nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Tarnowiec.
5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować wydaniem
decyzji Wójta Gminy Tarnowiec o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany
odpowiednią kategoria archiwalną.
7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa.
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także
prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez
inne przepisy prawne.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

…………………………………
( miejscowość, data )

……………………………………
podpis

Wyjaśnienia:







Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Tarnowiec o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Tarnowiec w terminie do 10 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.
Stawkę za opłaty od osoby oraz za worek (120l) ustala Rada Gminy Tarnowiec. Stawki podawane są do publicznej
wiadomości.
Nr konta bankowego na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości
uzyska wraz z informacją o terminach częstotliwości wpłat zgodnie z uchwalą Rady Gminy Tarnowiec.
Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tarnowiec i jest dostępny na stronie internetowej oraz poprzez aplikacje EcoHarmonogram.

Objaśnienia:
1) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem
PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów
i usług; NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu ;
2) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego);
3) w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała, a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele
np. działalność gospodarczą - należy wypełnić zarówno część G jak i H.
* niepotrzebne skreślić

