Załącznik do uchwały Nr XXXVII/280/2021
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 grudnia 2021 r.

PESEL/NIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA GMINY RADZIŁÓW
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Miejsce składania:

Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając X)

□

1.pierwsza deklaracja
dotyczy opłaty od miesiąca ……………………………. roku

□ 2. zmiana

deklaracji
dotyczy opłaty od miesiąca…………………………….. roku
powód zmiany:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj własności, posiadania: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□ użytkownik wieczysty
□ właściciel, współwłaściciel
□ zarządca władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca) □ inny podmiot władający nieruchomością
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. OSOBA FIZYCZNA
Imię i nazwisko
Nr telefonu

Adres e-mail:

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
Pełna nazwa
Nr telefonu

Adres e-mail:

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Polska

C 4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Gmina

Miejscowość

Nr domu
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D. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.4 niniejszej
deklaracji zamieszkuje:
(podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)

E. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW
Oświadczam, że:

□ posiadam kompostownik i będę w nim kompostował bioodpady
□ nie będę kompostował bioodpadów
F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w Radziłowie

zł/ osobę

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w części D)
3. Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty wykazaną w pkt 1 należy pomnożyć
przez liczbę osób wskazaną w pkt 2)

zł/ miesięcznie

G. Dane dotyczące zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w
uchwale Rady Gminy w Radziłowie.
1. Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego mieszkańca z tytułu
kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne,na nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

zł/osobę

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w pkt 1
3. Miesięczna kwota zwolnienia z części opłaty (kwotę zwolnienia z pkt 1 należy
pomnożyć przez liczbę osób wskazanych w pkt 2)

zł/miesięcznie

H. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu kwoty zwolnienia (kwotę
opłaty wykazaną w punkcie F3 należy pomniejszyć o kwotę zwolnienia
wykazanego w punkcie G3 wynosi

zł

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radziłów, pl. 500-lecia 14, kod pocztowy 19-213, NIP: 7191544050,
REGON: 000542244
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – arasimowicz.alicja@gmail.com
3) celem przetwarzania jest zapewnienie czystości i porządku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, inne
podmioty zewnętrzne, z którymi administrator danych zawarł umowę dot. obsługi informatycznej, prawnej itp., podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia świadczenia usług zapewnienia czystości
i porządku
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

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

……………………………………………………
(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU
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Data i podpis przyjmującego formularz
………………………………………………
(data)

……………………………………
(podpis)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1) Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości obowiązany jest
złożyć do Wójta Gminy Radziłów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.
2) Zgodnie z art. 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie może złożyć
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
3) Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt 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.
4) 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 owym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
5) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Radziłów.
6) Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Radziłów. Opłatę wnosi się co miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dni a każdego miesiąca.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0753F76-2341-4CFE-BB76-B759E6F0F9D1. Podpisany

Strona 3

