Załącznik do
Uchwały Nr XI/81/2019
Rady Gminy Konopnica
z dnia 29 listopada 2019r.

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

____________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
z późn.zm.).
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Miejsce składania: URZĄD GMINY KONOPNICA, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania mieszkańca lub w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

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

□

pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku

………………………………………….
(dzień – miesiąc - rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji (data powstania zmiany)

………………………………………….
(dzień – miesiąc – rok)

□

korekta deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)
Składający:

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Identyfikator REGON**

Numer PESEL*

Numer NIP**

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Nr telefonu

Miejscowość

Kod pocztowy

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Numer działki (podać w przypadku braku nadania numeru domu)

E. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM

TERENIE

□
Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne □
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

F. WYSOKOŚC OPŁATY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: …………….. (liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Konopnica w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny
20,00 zł/osobę (F1)
Odpady komunalne
zbierane
w
sposób
selektywny
z uwzględnieniem zwolnienia za posiadanie kompostownika
13,00 zł/osobę (F2)

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F
F3
Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z pozycji F1 lub F2 należy
pomnożyć przez liczbę osób wskazanych w pozycji F3)

zł
F4

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji F4 należy przemnożyć przez
3 miesiące)

zł
F5

Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek kwotowych zgodnie z treścią obowiązującej uchwały
Rady Gminy Konopnica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

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).
Objaśnienia:
1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie
wielorodzinnej należy złożyć jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu
gromadzenia odpadów komunalnych.
2) Opłatę z pozycji F5 należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 15 stycznia br za I kwartał, do 15 kwietnia br za II kwartał, do 15
lipca br za III kwartał, do 15 października br za IV kwartał przelewem na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy
w Poniatowej Nr 14 8735 0007 4000 0008 2000 0660, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub
w drodze inkasa u wyznaczonych odrębną uchwałą inkasentów.
Informacja o ochronie danych osobowych – dla osób fizycznych
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 (RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz,
tel. 815031081 , adres e-mail: sekretariat@konopnica.eu
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A,
21-030 Motycz
3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych
obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym
w Urzędzie Gminy Konopnica
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym
w Urzędzie Gminy Konopnica
6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1
lit. e RODO).
7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie
z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją niepodania danych jest
uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Konopnica dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Gminy Konopnica w godzinach pracy Urzędu.

