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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm)

Zobowiązany do złożenia deklaracji:

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Paszowice
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostka
organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu oraz inny
podmiot władający daną nieruchomością)
A także w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklaracje
zobowiązana jest złożyć Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Termin składania deklaracji:

W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych. w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Paszowice, Paszowice 137.

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Paszowice

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Złożenie pierwszej deklaracji

Zmiana danych zawartych w deklaracji

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w
których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu,
miejsca, w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
C.1. Imię
C.2. Nazwisko
C.3. PESEL
C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

C.5. REGON
C.7. Numer telefonu
C.8. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja

C.6. NIP
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Gmina

PASZOWICE

Miejscowość

Nr domu

Poczta

59-411 PASZOWICE

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku nadania nr nieruchomości)
C.9. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację)
Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam
jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.9.)
Gmina
Miejscowość
Poczta / Kod pocztowy
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. Dane na temat sposobu zbierania i magazynowania odpadów

D.1. Oświadczenie o sposobie zbierania odpadów
Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Paszowice
E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów
komunalnych)
E.1.Wysokość opłaty miesięcznej za pojemnik lub worek o określonej pojemności

E.2.Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone w uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik lub worek.
Pojemnik 110 l

…….. zł

Pojemnik 120 l

……… zł

Pojemnik 240 l

……… zł

Pojemnik 1100 l

……… zł

Pojemnik 2500 l

………. zł

Worek o poj. 120 l

……… zł/ szt.

E.3. Obliczenie opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (kwotę należy podać w
złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
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Stawka opłaty z pkt.
E.2.

Ilość pojemników

Pojemnik 110 l

x

Pojemnik 120 l

X

Pojemnik 240 l

x

Pojemnik 1100 l

X

Pojemnik 2500 l

x
x

Worek o poj. 120l

=
=
=
=
=
=

Odpady surowcowe (suche)
Stawka opłaty z pkt.
E.2.
Pojemnik 110 l
Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 1100 l
Pojemnik 2500 l
Worek o poj. 120 l

Ilość pojemników

x
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
=
Razem:

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona samodzielnie przez właściciela nieruchomości,
zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Paszowice o terminie, częstotliwości i
trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
F. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Paszowice reprezentowany przez Wójta gminy Paszowice z siedzibą 59-411
Paszowice 137.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem email: ug@paszowice.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2020 r poz. 1439 )
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji www celu, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwalnej przechowywane
przez okres 10 lat.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein
i Islandię)
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)
b)
c)
d)

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji
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gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe. Nie przekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o
którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotowi zewnętrznemu odpowiedzialnemu za wywóz odpadów komunalnych na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
8.

F. 1. Podpis składającego deklarację

W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. ustawy poz. 1427)

…..…………………………………………..
Data, podpis

G. Pouczenie
Zgodnie z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
888 z póź.zm) 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 następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana (art. 6 ust. 2 ustawy) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6 o ust. 1. 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.
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1,
obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia
wysokości tej opłaty.
3. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w ust. 1, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana
danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
4. Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, w przypadku zmiany danych
jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika, składający deklarację zobowiązany jest
przedłożyć pełnomocnictwo.
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