Załącznik do Uchwały Nr XIX/213/20
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 10 marca 2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019r. poz.2010 z późn. zm.) zwana dalej
ustawą
Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Dąbrowa Tarnowska, przez których rozumie
się także 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 Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
Termin składania: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana

IA. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJĘ
BURMISTRZ DĄBROWY TARNOWSKIEJ, RYNEK 34, 33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA 1) data powstania obowiązku ponoszenia opłaty …............................................... (dzień-miesiąc – rok)
NOWA (KOLEJNA) DEKLARACJA

2)

data zaistnienia zmian .........................................................................(dzień-miesiąc – rok)

przyczyna złożenia nowej deklaracji …...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
KOREKTA DEKLARACJI 3) data zaistnienia zmian .......................................... (dzień-miesiąc – rok)
Wyjaśnienia:
1) Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych - art. 6m ust. 1 ustawy
2) Zaznaczyć w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
- art. 6m ust. 2 ustawy (np. zmiana liczby osób zamieszkałych )
3) Zaznaczyć w przypadku zmiany danych innych niż określone wyżej w przypisach 1 i 2 – art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) - dotyczy danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, np. zmiana nazwiska
lub nazwy właściciela, zmiany danych adresowych, bądź danych będących podstawą naliczenia należnej opłaty w przypadku konieczności
dokonania zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych omyłek

C. NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO:
PESEL*)

NIP*)

REGON*)

*) dane nieobowiązkowe

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
ULICA /MIEJSCOWOŚĆ

NR BUDYNKU

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA NA STAŁE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TELEFONU *)

ADRES E-MAIL *)

*) dane nieobowiązkowe
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F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w sekcji E)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TELEFONU *)

ADRES E-MAIL*)

*) dane nieobowiązkowe

G. SKŁADAJĄCY DEKLARACJE
(zaznaczyć właściwy kwadrat )
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE
ALBO UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

.....................................................

H. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat )

OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

I. LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANĄ W SEKCJI D

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH

……….........

J. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW

Informuję, że posiadam przydomowy kompostownik, w którym kompostuję wszystkie bioodpady
stanowiące odpady komunalne:
Informuję, że nie posiadam przydomowego kompostownika
sekcja J nie dotyczy posesji wielolokalowych
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K. ZABUDOWA JEDNORODZINNA - USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

ZA

K.1. Wysokość miesięcznej opłaty za odpady komunalne **) (opłatę wylicza się mnożąc liczbę osób zadeklarowaną w
sekcji I i stawkę opłat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty)

.............................. X ...............................................
STAWKA OPŁATY

X

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

1
MIESIĄC

=

.............................

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY

K.2. Wysokość miesięcznej opłaty w przypadku zaznaczenia w sekcji J kompostowania bioodpadów (opłatę
wylicza się mnożąc liczbę osób zadeklarowaną w sekcji I i stawkę opłat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty)

..............................
STAWKA ZWOLNIENIA

X ...............................................

X

LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

1

= ......................

MIESIĄC

KWOTA ZWOLNIENIA

Miesięczna wysokość opłaty w przypadku kompostowania (K.1 – KWOTA ZWOLNIENIA)
…......................…..................... złotych/miesiąc

L. ZABUDOWA WIELOLOKALOWA - USTALENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

ZA

L.1. Wysokość miesięcznej opłaty za odpady komunalne **) (opłatę wylicza się mnożąc liczbę osób zadeklarowaną w sekcji I
z podziałem wg danych posiadanych przez zarządcę nieruchomości i stawkę opłat zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty)

.............................. X
STAWKA OPŁATY

...............................................
LICZBA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

X

1
MIESIĄC

= .............................
MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY
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M. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Imię i Nazwisko

Podpis składającego deklarację

Data wypełnienia ( dzień-miesiąc- rok)

Adnotacje urzędowe:

Pouczenie:
1. w przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie opłaty za gospodarowanie odpadami lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust.1 pkt.1 ustawy),
2. obowiązek złożenia deklaracji do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana,
3. w razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej określi w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy),
4. opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, który dostępny jest na stronie
internetowej www.dabrowatar.pl lub na terenie sołectw – u inkasentów,
5. sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli; w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub
miesiące w których nie dopełniono obowiązku segregacji stosując wysokość stawki podwyższonej określonej stosowną uchwałą

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
1) Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Stosownie do tych przepisów informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną:
iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust 1 lit. c. RODO; wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; art. 6 ust 1 lit. e. RODO
4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
6) Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej,
tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie pozyskanej zgody ich przetwarzanie
kończy się w momencie odwołania zgody.
7) Ma Pani/Pan prawo do: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia
danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podane przez Panią/Pana dane są: wymogiem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
9) Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu; nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Objaśnienia:

1.

nieruchomość zamieszkałą należy rozumieć jako miejsce zamieszkania na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska, w którym osoba zazwyczaj spędza
czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i
krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi

2.

osobę zamieszkałą należy rozumieć osobę przebywającą w miejscu zamieszkania,

3.

*)
**)

dane nieobowiązkowe
odpady zbierane i gromadzone zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska
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