Załącznik do uchwały
nr XIX/211/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 kwietnia 2020r.

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

PESEL

NIP

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579; z 2020 r . poz. 150 i 284).
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Opoczno, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26 -300 Opoczno.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ OPOCZNA
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat

 Pierwsza deklaracja

znakiem „x”)

Data powstania obowiązku opłaty

………………….…………..…………….
(dzień – miesiąc - rok)

 Deklaracja zmieniająca (nowa)

Data powstania obowiązku opłaty

……………..…………..…………………
(dzień – miesiąc - rok)

Data powstania obowiązku opłaty

 Korekta deklaracji

………………….…………..…………….
(dzień – miesiąc - rok)

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

 właściciel

 współwłaściciel

 użytkownik wieczysty

 inny podmiot władający nieruchomością
 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Imię (Imiona) i Nazwisko* / Nazwa podmiotu**

Imię matki*

Imię ojca*

Telefon kontaktowy

e-mail

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić puste pola)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny niż podany w części C.2.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer lokalu
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić puste pola)
Miejscowość

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

 zabudowa wielolokalowa

E.1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”)

Oświadczam, że posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:
 tak

 nie

Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku przydomowym, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby
na mojej posesji i zamierzam skorzystać ze zwolnienia (dotyczy zabudowy jednorodzinnej):
 tak (należy wypełnić część E.3. od 1 do 5)

 nie (należy wypełnić część E.3. od 1 do 3)

E.2. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI, ZAMIESZKUJE
Łączna liczba osób

…………

E.3. WYLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. Stawka miesięcznej opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.

………………………..... zł od osoby / miesiąc

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość.
………………………..... osób
3. Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn poz. 1 i 2) *
*Dotyczy nieruchomości wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, na których bioodpady nie są
kompostowane.

………………………..... zł

4. Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych
kompostujących bioodpady określona w Uchwale Rady Miejskiej w Opocznie 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.

………………………..... zł

5. Miesięczna opłata po zwolnieniu (różnica poz. 3 i 4)*
*Dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady są kompostowane i właściciel korzysta
ze zwolnienia.

………………………..... zł

E.4. CAŁKOWITA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłata za okres rozliczeniowy (suma za 3 miesiące).

………………………..... zł

F. DANE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię (Imiona)

Nazwisko / Nazwiska (w przypadku reprezentacji wieloosobowej)

Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)

Czytelny podpis / pieczęć

G. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym stosowną uchwałą
Rady Miejskiej w Opocznie lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości 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. 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Opoczna określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami zgodnie z przepisami art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010
i 1579; z 2020 r. poz. 150.).
Objaśnienia
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć 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.
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy)
w złożonej deklaracji.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie i czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie oraz sposobem
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.
Zgodnie z art. 6i ust. 2 cytowanej ustawy 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. 6ka ust. 1 cytowanej ustawy w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona zostanie w drodze decyzji wydanej przez organ zgodnie z uchwałą.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną zamieszkałą nieruchomość, wówczas składa odrębne
deklaracje dla każdej nieruchomości.
Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.
Informacje uzupełniające

1.

2.

3.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w deklaracji płatna jest bez wezwania
z dołu w terminach:
a) styczeń, luty, marzec – do 31 marca danego roku;
b) kwiecień, maj, czerwiec – do 30 czerwca danego roku;
c) lipiec, sierpień, wrzesień – do 30 września danego roku;
d) październik, listopad grudzień – do 20 grudnia danego roku.
Opłatę uiszczać należy w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie lub przelewem na rachunek bankowy.
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.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje
za kolejne miesiące do czasu nowej deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Opoczna z siedzibą w Opocznie, ul. Staromiejska 6,
26-300 Opoczno,
2. Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zajmuje się wyznaczony przez Administratora Inspektor
Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@um.opoczno.pl, tel. +48 44 786 01 66.
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3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miejskim w Opocznie. Ogólną
podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe cele przetwarzania
danych zostały wskazane w następujących przepisach:
1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
3) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
4) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
5) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
6) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań:
1) prowadzenie ewidencji deklaracji, ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami
nieruchomości;
2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
3) związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych;
4) wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
5) weryfikacja prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Dane osobowe będą udostępnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi odbierania
odpadów komunalnych. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom o których mowa w art. 298 ustawy
Ordynacja podatkowa lub organom egzekucyjnym, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym
umów międzynarodowych.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach tj. przez okres 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek
ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez
okres 5 lat od jego zakończenia
8. Posiada Pani/Pan prawo odstępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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