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Załącznik do uchwały nr XVIII/91/2020
Rady Gminy Turawa
z dnia 6 kwietnia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Podstawa prawna:
Podmiot zobowiązany Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), na której zamieszkują
mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Turawa.
do złożenia
deklaracji:
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w
Termin składania
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracji:
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Organ właściwy do Wójt Gminy Turawa
złożenia deklaracji:
Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa
Miejsce składania
deklaracji:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A.1. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić
rubrykę)

□ PIERWSZA DEKLARACJA1
2

□ ZMIANA DANYCH

□ KOREKTA DEKLARACJA

3

Data powstania obowiązku

______ - _______ - _________ (dzień – miesiąc - rok)

Data zaistnienia zmian

__01__ - __05___ - __2020__ (dzień – miesiąc - rok)

Okres dotyczący korekty od

______ - _______ - _________ (dzień – miesiąc - rok)
do ______ - _______ - _________ (dzień – miesiąc - rok)

A.2. UZASADNIENIE ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka
□ Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy
□ Przyjazd mieszkańca z zagranicy
□ Zgon osoby zamieszkującej nieruchomość
□ Wyjazd mieszkańca do innej gminy
□ Inny (podać jaki):… korzystanie

z ulgi za przydomowy kompostownik…….

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 4 (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel nieruchomości

□ współwłaściciel, współposiadacz

□ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

□ najemca

□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) ……………………………...

□ użytkownik wieczysty

B.1. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Nazwisko i imię

Numer
PESEL

Jan Kowalski
Numer telefonu

5

Adres e-mail

000 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

jan.kowalski@gmail.com

B.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE (wypełnić rubryki)
Ulica

Turawska
Miejscowość

Turawa

Nr domu

100
Kod pocztowy

46-045

Nr lokalu

Poczta

Turawa

B.3. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA / KOREPSONDENCYJNY (wypełnić, jeśli jest inny, niż adres w części B.2.)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu/Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

C. KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU - dotyczy wyłącznie właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (zakreślić właściwy kwadrat)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.2.:
□ posiadam przydomowy kompostownik i
KOMPOSTUJĘ w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

□ nie posiadam przydomowego kompostownika i
NIE KOMPOSTUJĘ w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

D. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI6 (wypełnić rubryki)
D.1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części B.2.

3
D.2. Stawka opłaty miesięcznej od jednego mieszkańca [zł]

22
D.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł]
(iloczyn części. D.1. i D.2.)

66

E. USTALENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI UWZGLĘDNIAJĄCEJ
ZWOLNIENIE6 (wypełnić rubryki)
E.1. Stawka zwolnienia miesięcznego od jednego mieszkańca w przypadku kompostowania
bioodpadów w przydomowym kompostowniku [zł]

2

E.2. Wysokość zwolnienia z części miesięcznej opłaty dla nieruchomości [zł]
(iloczyn części. D.1. i E.1.)

6

E.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uwzględniającej zwolnienie [zł] (różnica części D.3. i E.2.)

60

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (wypełnić rubryki)
Miejscowość i data

Turawa, 18.05.2020 r.

Czytelny podpis

Jan Kowalski

G. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia Urząd)
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
Dnia………………………………………………………………

Podpis..............................................................................

OBJAŚNIENIA: 1 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, której druk dotyczy. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy podać datę zamieszkania.
2
Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wraz daty zaistnienia zmian. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
4
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości
obciążają zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 737 z późn. zm.), a jeżeli zarząd nie został wybrany – obowiązek ciąży na właścicielach poszczególnych lokali.
5
Informacje nieobowiązkowe
6
Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Turawa w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
POUCZENIE: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
KLAUZULA INFORMACYJNA: Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Turawa z siedzibą w Turawie (46-045) przy ul. Opolskiej 39c.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@turawa.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynikających z ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy obowiązującego prawa.
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

