Załącznik do Uchwały Nr XXXV/272/2022 Rady Gminy Płużnica
z dnia 14 lutego 2022 r.
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 2021 r., poz. 888 ze zm.).

Składający:

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.
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty –
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica.

Termin składania:

Miejsce składania:
Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:
Wójt Gminy Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica.
Integralne części deklaracji: Pouczenie, Klauzula informacyjna, Objaśnienia.

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

□

pierwsza deklaracja

□

nowa deklaracja

□

korekta deklaracji

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / data zaistnienia zmian ............................................

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel nieruchomości
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)……………………………………………………………………
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający:

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna

□ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Numer PESEL*

Numer NIP**

Numer REGON**

Numer telefonu / e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Miejscowość

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Numer ewidencyjny działki

Nr lokalu

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji:
Posiadam kompostownik przydomowy, i że bioodpady, w tym odpady zielone powstające na nieruchomości są w nim
kompostowane
□ TAK
□ NIE
zamieszkuje: ……….…………… osób
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

Wyliczenie miesięcznej opłaty w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi:
….………………….……….

X

………………………………

(liczba osób zamieszkujących)

=

(stawka opłaty)

….………………….……….

X

………………………………

(liczba osób zamieszkujących)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

=

(wysokość zwolnienia w części z opłaty
za kompostowanie bioodpadów
w przydomowym kompostowniku)

….………………….……….

-

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

………………………………

………………………….………… zł

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia)

=

………………………….………… zł

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia)

(wysokość opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..……....zł)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□

Wyliczenie miesięcznej opłaty w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi:
….………………….……….

X

(liczba osób zamieszkujących)

………………………………
(stawka opłaty)

=

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..……….zł)
2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone
są w następujących pojemnikach:
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
Pojemnik
(l)

Liczba pojemników na odpady x częstotliwość opróżniania pojemnika w miesiącu

60
120
240
1100
30000

……. x 2
……. x 2
……. x 2
……. x 2
……. x 2

Komunalne
zmieszane
x
częstotliwość
opróżniania
pojemnika

Papier
x
częstotliwość
opróżniania
pojemnika

……. x 0,5
……. x 0,5
……. x 0,5
……. x 0,5

Szkło
x
częstotliwość
opróżniania
pojemnika

……. x 0,5
……. x 0,5
……. x 0,5
……. x 0,5

Tworzywa
sztuczne i
metale
x
częstotliwość
opróżniania
pojemnika

Bioodpady
x
częstotliwość
opróżniania
pojemnika

……. x 1
……. x 1
……. x 1
……. x 1

……. x 1
……. x 1
……. x 1
……. x 1

Popiół
x
częstotliwość
opróżniania
pojemnika

Stawka
za
pojemnik
(zł)

Opłata
za
miesiąc

……. x 1
……. x 1
……. x 1
……. x 1
Suma do zapłaty za miesiąc

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………………..….……..…. ..zł
(słownie …………………………………………………………………………………………………..……….….....zł)

3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa w pkt 1,
a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt 1 i 2.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wynosi ………………………………………………………………..…..zł
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 – 2)

(słownie ………………………………………………………………………………………..……………………….. zł)
4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
albo nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od
innej nieruchomość wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
….……………….….………….

X

……….……………………… =

(liczba domków letniskowych na nieruchomości
albo innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe)

(ryczałtowa stawka opłaty)

……………………..…….………. zł
(iloczyn
liczby
domków
letniskowych
na nieruchomości albo innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty)

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..……………………………..……. zł
(słownie …………………………………………………………………………………………………..……..................................................................….….....zł)

E. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

F. WYJAŚNIENIA

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) 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 2020r., poz. 1427 ze zmianami).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Płużnica 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.
3) 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 do Wójta Gminy Płużnica 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.
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP.
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na cztery grupy
opisane w punktach 1, 2, 3 i 4:

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i
czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1, E, F i G.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa,
rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne np. ogródki działkowe, cmentarze itp.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 2, E, F i G.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników rozumie się iloczyn liczby pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych reguluje Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Płużnica oraz Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjmuje się, że 1 miesiąc liczy 4 tygodnie.
Przyjęto następującą częstotliwość opróżniania pojemników:
a) „ komunalne zmieszane”, liczba opróżnień w miesiącu: 2;
b) „papier”, liczba opróżnień w miesiącu: 0,5;
c) „szkło”, liczba opróżnień w miesiącu: 0,5;
d) „tworzywa sztuczne i metale”, liczba opróżnień w miesiącu: 1;
e) „bioodpady”, liczba opróżnień w miesiącu: 1;
f) „popiół”, liczba opróżnień w miesiącu: 1.
Na terenie Gminy dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l. oraz kontener
30 tys. l.
Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i
czasowo zamieszkują mieszkańcy i równocześnie prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa lub
rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, F i G. Wyliczenia miesięcznej opłaty
należy dokonać poprzez wypełnienie pkt 1 i 2 w części D, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3.
Punkt 4 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe albo nieruchomości rekreacyjno wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 4, E, F i G.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
za pojemnik o określonej pojemności.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji,
w szczególności są:
 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
 kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu
gromadzenia odpadów,
 dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, dokumenty stwierdzające czasową nieobecność w miejscu stałego
zamieszkania (np. zaświadczenie z uczelni, szkół, internatów, zakładów pracy itp.).


Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości
zamieszkałej powinien:
 złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć
ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników (umowa stanowi załącznik do deklaracji).
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Płużnica. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica, e-mail: sekretariat@pluznica.pl, telefonicznie
530687817.

2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@pluznica.pl.
1.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze jakim jest utrzymanie czystości i porządku w gminie.
2.
Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania,
sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty
uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do
wykonywania przez nich obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom
przetwarzającym, jest nim przedsiębiorstwo świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy Płużnica oraz np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże
przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3.
Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres
przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) do 10 lat od dnia złożenia „deklaracji zerowej”
2) do przedawnienia roszczeń.
4.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane;
b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie,
której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane
dotyczą;
5.
Podanie Twoich danych jest wymogiem ustawy na podstawie, której działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich
danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy
prawa.
6.
Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
7.
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8.
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

