POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE PORAJ
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Podstawa prawna:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Urząd Gminy w Poraju ul. Jasna 21, 42-360 Poraj
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Składający :

Miejsce składania:
Termin składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY PORAJ, UL. JASNA 21, 42-360 PORAJ
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
NOWA DEKLARACJA
(data zaistnienia zmian……../……./………)

KOREKTA DEKLARACJI
(data zaistnienia zmian….…./……./………)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)

WŁAŚCICEL/WSPÓŁWŁAŚCIEL

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

ZARZĄDCA/UŻYTKOWNIK

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWISKO

IMIĘ

PESEL

E. POZOSTAŁE PODMIOTY
NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA PEŁNA

NR KRS/NIP

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA

F. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne
ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

NR DZIAŁKI 1

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

G. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z pkt. F
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

H. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW( w przypadku
nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi )
Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w przydomowym kompostowniku2 na terenie
nieruchomości wskazanej w części F, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne
potrzeby.
Tak

Nie

I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F zamieszkuje

osób.

2. Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami za osobę określona jest w odrębnej Uchwale Rady Gminy
Poraj w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Kwota zwolnienia w związku z kompostowaniem w przydomowym
kompostowniku bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
POLE NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA W POZ. H „ TAK” tylko w zabudowie
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
X
(liczba osób)

zł/osoba

zł

( stawka zwolnienie z części opłaty *)

* należy liczbę osób z poz. I 1 pomnożyć przez stawkę zwolnienia wskazaną w Uchwale Rady Gminy sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym

4. MIESIĘCZNA
OPŁATA
KOMUNALNYMI

ZA

GOSPODAROWANIE

ODPADAMI

Liczbę z poz. I 1 należy pomnożyć przez kwotę uzyskaną w poz. I 2 i pomniejszyć o kwotę uzyskaną w poz. I 3
X
Liczba poz. I 1

v

-

Liczba poz. I 2

zł/mc

=
Kwota poz. I 3

5. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – w
przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
Wielkość
Ryczałtowa
Proszę
pojemnika na
stawka opłaty
zaznaczyć
odpady
za rok *
właściwy
zmieszane
kwadrat
120 l

………… zł

240 l

………… zł

1100 l

………… zł

*Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za rok określona jest w odrębnej Uchwale Rady Gminy Poraj w sprawie
ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. MIESIĘCZNA
OPŁATA
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI - w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy:
Wielkość pojemnika na Stawka
Ilość
odpady zmieszane
opłaty za
pojemników
(proszę zaznaczyć
pojemnik
odpowiedni kwadrat)
120 l
…………
zł
240 l
…………
zł
1100 l
…………
zł
…………
3
7m
zł

x
Ilość pojemników

=
stawka opłaty za pojemnik *

zł/mc

*Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami za pojemnik określona jest odrębnej Uchwale Rady Gminy
Poraj w sprawie ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacania jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1438 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, w którym nastąpiła
zmiana.
Zgodnie z art.. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz
lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poraj
reprezentowana przez Wójta Gminy Poraj z siedzibą w Poraju przy ul. Jasnej 21,
42-360 Poraj, tel. 34/3145251, email sekretariat@ugporaj.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail :
iod@ugporaj.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązkowych
zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku na terenie
Gminy Poraj. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit.c RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku –
Ordynacja podatkowa i wyłącznie w celu realizacji obowiązku ciążącego na
administratorze związanego z wykonywaniem uprawnień i obowiązków organu
podatkowego w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne
podmioty uprawnione do ich otrzymania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu prawa :
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (jeżeli cofnięto zgodę,
na podstawie której odbywa się przetwarzanie danych osobowych,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzaniem danych osobowych,
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora – Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegją zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
Miejscowość i data
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątki
osoby upoważnionej)

Objaśnienia:
1. Nr działki nieruchomości na której powstają odpady komunalne należy podać w
przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości
2. Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi określa Regulamin utrzymania czystosci i
porządku na terenie Gminy Poraj

