Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miechowie NR XX/313/2020 z dnia 19.11. 2020r

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność
lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309.) lub właścicieli
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów komunalnych
lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Nazwa organu:
Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

BURMISTRZ GMINY I MIASTA MIECHÓW, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

❑ 1. Pierwsza deklaracja
na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

❑ 2. Korekta deklaracji
w przypadku poprawienia omyłki we wcześniej złożonej deklaracji, zmiany na podstawie art. 81 § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.1325 z późn. zm.

❑ 3. Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty- na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

❑ 4. Wygaszenie deklaracji (data wygaśnięcia obowiązku opłaty) ………..……….…..…..…………………….…...
4. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać dzień, miesiąc, rok w którym powstało jedno ze zdarzeń, mających wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłaty)
-

-

(dzień - miesiąc - rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

❑ 1. Właściciel

❑ 2. Współwłaściciel

❑ 3. Użytkownik wieczysty ❑ 4. Wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia

❑.5 Inny (podać

jaki) …………………………….

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj płatnika (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):

❑ 1. Osoba fizyczna

❑ 2. Osoba prawna

❑ 3. Inna………………

7. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

8. PESEL* / NIP*/REGON

9. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

10. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

11. Osoby upoważnione do reprezentowania**

D.2. ADRES

ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
13. Województwo

12. Kraj

16. Miejscowość

14. Powiat

17. Ulica

15. Gmina

18. Numer budynku

19. Numer lokalu

20. Kod pocztowy

21. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres jest inny niż w części D.2.)
23. Województwo

22. Kraj

26. Miejscowość

24. Powiat

27. Ulica

25. Gmina

28. Numer budynku

29. Numer lokalu

30. Kod pocztowy

31. Poczta

D.4. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
32. Gmina

MIECHÓW

33. Miejscowość

34. Ulica

35. Numer budynku

36. Numer
lokalu

36. Numer

lokalu

Dla nieruchomości wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego należy podać dokładną lokalizację m.in. nr działki oraz nr posesji w
rejonie, której pojemniki (kontenery) są zlokalizowane lub inne orientacyjne punkty pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia
pojemników. W razie potrzeby można załączyć szkic sytuacyjny lub mapę z zaznaczonym miejscem lokalizacji.

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
37. Oświadczenie (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

❑ 1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne
❑ 2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
38.

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

39

40.

Stawka opłaty

41

42.

Wysokość opłaty (iloczyn osób i stawki opłaty)

43

44.

Kwota przysługującego zwolnienia

45

46.

Wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia

47

Opłatę należy uiszczać do 25–go dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w
Miechowie, w kasie Urzędu lub u inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

G. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 zm.)

H. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
48. Imię

49. Nazwisko

50. Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc -rok)

51.. Podpis (pieczęć) płatnika / osoby reprezentującej płatnika

I. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO WYSOKOŚĆ OPŁATY
52. Uwagi organu

53. Data (dzień – miesiąc – rok)

54. Podpis przyjmującego formularz

OBJAŚNIENIA
•
* PESEL- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, NIP/REGON – w przypadku pozostałych podmiotów.
•
** należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego podpisu z uiszczona opłatą skarbową.

Pouczenie:
1.Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ), właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta w Miechowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439),w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości należna jest za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. Zgodnie z art. 6m ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439)
właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy.
4. Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r.poz.1439 ze zm. ) w razie nie złożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji,
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach podobnym charakterze.
5.Ilekroć w niniejszej deklaracji jest mowa o: - właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby lub podmioty władające nieruchomością.
6. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
a)
b)
c)
d)

8)
9)

Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy i Miasta Miechów
z siedzibą 32-200 Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, tel. 41 383 00 40, adres e-mail: gmina@miechow.eu.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: iod@ugim.miechow.eu lub pisemnie na adres Administratora.
Pani/Pana dane osobowe 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 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 poz.1325 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

