Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/99/2020
Rady Gminy Joniec
z dnia 12 lutego 2020 roku.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Składający

Termin składania

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.).
Uchwała Rady Gminy Joniec w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
.
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością położoną na terenie
Gminy Joniec), na których powstają odpady komunalne.
Art. 6m ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.).
Termin złożenia pierwszej deklaracji wynosi 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 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.

Miejsce składania

Urząd Gminy w Jońcu, Joniec 29, 09-131 Joniec

Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec
Organ właściwy do
złożenia deklaracji
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji– data zmiany ____-____-_______
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością1
Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (art. 2 ust. 1 pkt 4) przez inne osoby władające
nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza(w tym posiadacza samoistnego w rozumieniu art. 336 k.c.) oraz
korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania.
1

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1.Rodzaj składającego deklarację
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
C.2. Imię i nazwisko(dot. osób fizycznych)/ Pełna nazwa(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych)

C.3. Identyfikator
REGON

PESEL/NIP2

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu

E-mail (dobrowolnie)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJA OPDADY KOMUNALNE
D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWU LUB INNA
NIERUCHOMOŚC WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje:……osób
(należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkujących) 3
2. Oświadczam, że korzystanie z nieruchomości wskazanej w części D.2., na której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbywać się będzie w
następujących miesiącach………………………………………………………………………………………....
F. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w części E)

…………………..osób

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Joniec w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

………………..zł/osobę

Nr Identyfikacji (NIP) posiadają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz 1438 ze zm.)
3
Przyjmuje się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania. Fakt zameldowania nie
przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie na danej nieruchomości. W oparciu o art. 2 lit. d
rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności
i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008) miejsce zamieszkania oznacza miejsce, 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

Wyliczenie miesięcznej opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez
liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz pomniejszyć
o ewentualne zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
.………………..zł/miesiąc
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
określone w uchwale Rady Gminy Joniec w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty).
Roczna stawka opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe określona w uchwale Rady Gminy Joniec w
…………………..zł/rok
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
G. ODPADY „ZIELONE”
Na nieruchomości znajduje się kompostownik (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

Tak
Nie
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…………………………
Miejscowość i data

I.

……………………………………………….
podpis (pieczęć) *składającego/*osoby reprezentującej składającego4
(*niepotrzebne skreślić )

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytuły wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438).

1.
2.

3.

4

Objaśnienia:
Pola deklaracji części A - G wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje komputerowo lub ręcznie: dużymi
drukowanymi literami, czarnym bądź niebieskim długopisem.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Joniec 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 miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t. j. Dz. U. z 2019 r., poz 2010 ze zm).

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Joniec (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Joniec nr 29, 09-131 Joniec.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Joniec 29. 09-131 Joniec lub drogą e-mailową pod adresem:
joniec@ugjoniec.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@ugjoniec.pl
3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości,
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,tj.w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym; ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i innych
nakładających na samorząd gminny obowiązek ustawowy.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy,
gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, jest
niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, a także jest
konieczne do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz w urzędzie stanu cywilnego, ewidencji ludności.
5.Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gmin, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, jednostek podległych, placówek pomocy
społecznej, ministerstw, sądów oraz innych organów administracji publicznej.
6.Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Policji, urzędów pracy,
placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, innych urzędów gminy, sądów, instytucji publicznych, jednostek podległych, ministerstw, Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz innych organów administracji publicznej.
8.Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku
przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, którego dotyczą.
9.Osoba,której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja,……………………………………wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
……………………………………………………………..
(data i podpis)

