Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXIV.146.2019
Rady Miejskiej w Kunowie
z dnia 13 grudnia 2019 r.
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) składającego deklaracje

2. DATA WPŁYWU DO ORGANU

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2010), zwanej dalej "ustawą"
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na
terenie Gminy Kunów i dotyczy jednej nieruchomości. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości nowego
mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów.

A. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić datę zdarzenia):

 złożenie pierwszej deklaracji – data zamieszkania:
 złożenie nowej deklaracji – data zmiany:

(dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

(dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

(dzień - miesiąc - rok)

 korekta deklaracji – data powstania zmiany:

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

4. Przyczyny złożenia korekty / zmiany danych:

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel nieruchomości

Najemca, dzierżawca
Użytkownik

6. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

8. Nazwa skrócona* / Imię ojca, imię matki **

Posiadacz samoistny Zarządca nieruchomością wspólną
Użytkownik wieczysty Inny podmiot władający nieruchomością
osoba prawna

osoba fizyczna

B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA **
9. Kraj

10. Województwo

12. Gmina

11. Powiat

13. Ulica

14. Nr domu

15. Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

19. Adres e-mail

20. Numer telefonu do kontaktu

18. Poczta

B.3. ADRES DO KORESPONDECJI JEŚLI JEST INNY NIŻ W POLU B.2.
21. Kraj

22. Województwo

24. Gmina

25. Ulica

23. Powiat
26. Nr domu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu
30. Poczta

B.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
31. Gmina

32. Ulica

35. Miejscowość

33. Nr domu

36. Kod pocztowy

34. Nr lokalu

37. Poczta

C. FORMA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRDACJI
(W TYM ODPADÓW ZIELONYCH)
38. FORMA (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Kompostowanie w przydomowym kompostowniku 2. Pojemniki/worki na odpady  3. Inne: …………………… (np. skarmianie)
1

W wypadku, gdy nieruchomość wyposażona
w kompostownik należy podać jego pojemność

jest

39.
m3

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
WSKAZANEJ
W
CZĘŚCI
B.4.
ZAMIESZKUJE
NASTĘPUJĄCA LICZBA OSÓB:

40.

STAWKA
OPŁATY
ZA
ODPADAMI KOMUNALNYMI

GOSPODAROWANIE

41.

WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA ZA KOMPOSTOWANIE
ODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU
OD OSOBY

42.

WYLICZENIE
WYSOKOŚCI
ZWOLNIENIA
ZA
KOMPOSTOWANIE ODPADÓW W PRZYDOMOWYM
KOMPOSTOWNIKU DLA CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI
(wypełnia tylko osoba, która w poz. 38 zaznaczyła, że
posiada kompostownik)
(należy pomnożyć liczbę osób - poz. 40 przez wysokość
zwolnienia - poz. 42)

43.

os.

zł

Wyliczenie miesięcznej opłaty

zł

zł

44.

(należy pomnożyć liczbę osób - poz. 40 przez stawkę
opłaty - poz. 41, a następnie od iloczynu odjąć
ZWOLNIENIE za kompostowanie - poz. 43)

E. DODATKOWE INFORMACJE/ WYJAŚNIENIA
45.

1 Kompostowanie musi obywać się w przydomowym kompostowniku spełniającym wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kunów

zł

F. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA:
46. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości i informacji drogą elektroniczną (e-mail, SMS) dotyczących gminnego systemu
odbioru odpadów komunalnych:

 wyrażam zgodę

 nie wyrażam zgody

G. KLAUZULA INFORMACYJNA
W myśl 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej RODO,
wskazuje się, że:
Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul.
Warszawska 45B, 27-415 Kunów.

Inspektor danych osobowych

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail: iod@kunow.pl lub tel. 412613174.

Cel przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Kunów zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO
(tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego).

Okres, przez który dane będą
przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami
archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.)

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Przekazanie danych poza EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania
ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.
W celu realizacji poważnych praw należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności
przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o dobrowolności
podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – PŁATNIKA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
47. Oświadczam, że zawarte w niniejszej deklaracji dane, są zgodne z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem

Miejscowość

48.

Data wypełnienia

49.

Imię i nazwisko*/ pełna nazwa**

50.

Czytelny podpis

51.

(dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

I. ZAŁĄCZNIKI
1.

52.

2.

53.

3.

54.

4.

55.

5.

56.

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

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, z późn. zm.).
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości składa pierwszą deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację
zmieniającą do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana z podaniem daty i przyczyny jej złożenia. Opłata
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku błędu w uprzednio złożonej deklaracji istnieje możliwość jej skorygowania zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
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.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może
żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktyczne 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 złożenia nowej deklaracji zmieniającej lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jeżeli deklarację składa pełnomocnik właściciela nieruchomości do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania
deklaracji. Pełnomocnik dołącza oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny lub
doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo
udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.

