POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
składana przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna: Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r.,poz. 1439 ze zm.).
Miejsce składania:

Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo

Organ, któremu należy składać
deklaracje:

Burmistrz Koronowa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja

□ nowa deklaracja

□ korekta deklaracji

□□ - □□ - □□□□
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole):
□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ zarządca nieruchomości wspólnej

□ jednostka organizacyjna

□ inny podmiot

Nazwisko

Imię/imiona

Numer PESEL

Numer tel.

Adres e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/arkusz/numer działki

Nr lokalu

Liczba mieszkańców
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……………………………
(liczba mieszkańców)

Informuję, że na terenie nieruchomości posiadam przydomowy kompostownik oraz kompostuję w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym).

Tak

Nie

□

□

Stawka opłaty miesięcznej zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny
za 1 (jedną) osobę wynosi 27,00 zł
b) Wysokość ulgi z tytułu posiadania i kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku za 1
(jedną) osobę wynosi 4,00 zł /miesiąc
a)

1.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………. X ………………zł =……………………………………. zł
(liczba mieszkańców)

2.

(stawka opłaty a))

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wyliczenie miesięcznej opłaty w przypadku posiadanego kompostownika:

………………………………zł - ………………………….. = ………………….. zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(iloczyn z poz. b) i liczby mieszkańców)

(opłata miesięczna)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………… zł
D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………
(czytelny podpis/pieczątka podmiotu)

E. ADNOTACJE ORGANU
…………………………………………………….
(czytelny podpis)

F. POUCZENIE

1)
2)

3)

4)

5)

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 2020 r., poz. 1427 ze zm.).
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczące posiadania kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
- nie posiada kompostownika przydomowego lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
- uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji dotyczące posiadania kompostownika przydomowego
i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne ze stanem faktycznym
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
kompostującego bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Utrata prawa do zwolnienia,
o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z
przesłanek, o których mowa w pkt 2).
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa powyżej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od
dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Koronowa 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 do Burmistrza Koronowa nową deklarację 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.
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 mu
pełnomocnictwa. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub
kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom,
dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.

G. 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 (zwanego dalej RODO), informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo,
tel. 58 382 64 10.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazany powyżej, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6m ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu realizacji zadań ustawowych dotyczących
prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych realizującym usługi na rzecz
Urzędu Miejskiego w Koronowie,(w szczególności w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
firmom informatycznym świadczącym usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych oraz firmom świadczącym
usługi prawne, innym osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
•
dostępu do swoich danych osobowych.
•
poprawiania swoich danych osobowych.
•
wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie podanie danych osobowych wymaganych
na podstawie przepisów prawa będzie skutkować koniecznością ich uzupełnienia lub wszczęciem procedury
administracyjnej.

H. OBJAŚNIENIA

Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL.
Właściciel nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właścicieli nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 poz. 1910 ze zm.). Mieszkaniec – osoba posiadająca na terenie gminy miejsce
zamieszkania.
Nieruchomość zamieszkała - to miejsce, w której dana osoba zwyczajowo spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie
od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca
pomniejszoną o wysokość ulgi z tytułu posiadania i kompostowania odpadów w przydomowym kompostowniku za

1 (jedną) osobę.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

