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1. Numer konta zobowiązanego
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/162/20
Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 czerwca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują stale mieszkańcy

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:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami, na których zamieszkują
mieszkańcy na terenie Gminy Warka.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Warce, 05-660 Warka, Pl. St. Czarnieckiego 1, tel: /48/ 665-12-00, fax: /48/665-12-25

Numer rachunku
bankowego:

ING Bank Śląski Oddział Warka nr 56 1050 1025 1000 0023 5654 0555

A. NAZWA ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Burmistrz Warki
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja / data powstania obowiązku ponoszenia opłaty np. zamieszkiwanie od *) (dzień-miesiąc-rok)
 2. zmiana danych zawartych w deklaracji **) (dzień-miesiąc-rok)
3. korekta deklaracji ***) (dzień-miesiąc-rok)
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C. INFORMACJA O OKOLICZNOŚCIACH UZASADNIAJĄCYCH ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI****)
Opis okoliczności uzasadniających złożenie nowej deklaracji (np.: akt notarialny kupna – sprzedaży, umowa dzierżawy, zmiana ilości
osób zamieszkujących nieruchomość, itp.) dotyczy osób, które dokonują zmiany danych zawartych w deklaracji
3.

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny
3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz samoistny
4.inny podmiot władający nieruchomością

E. DANE IDENTYFIKACYJNE
E.1. Osoba fizyczna
5. Nazwisko

7. PESEL

6. Pierwsze imię, drugie imię

|___||___||___||___||___||___||___||___||___||___||___|

8. Numer telefonu

9. Adres e-mail

E.2. Pozostałe podmioty
10.

Nazwisko/a i Imię/ona wspólników / Nazwa pełna

11. Numer Identyfikacji Podatkowej

14.

Numer telefonu

12. Nr KRS

13.

Numer REGON

15. Adres e-mail

16. Osoby upoważnione do reprezentowania
___________________________________________________________________________________________________________________________________
podstawa umocowania _______________________________________________________________________________________________________________
Sposób reprezentacji_________________________________________________________________________________________________________________

*) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca (art. 6m ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
**) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
***) W przypadku wystąpienia w złożonej deklaracji błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek bądź wypełnienia jej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami właściciel nieruchomości
może złożyć jej korektę (art.81 §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa).
****) Punkt C stanowi informację fakultatywną.
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E.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
17. Miejscowość

18. Ulica

19. Nr domu

21. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

22. Poczta

E.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z E.3
23. Kraj

24. Województwo

27. Miejscowość

25. Powiat

26. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Kod pocztowy

30. Nr lokalu

32. Poczta

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam. że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.3 niniejszej
deklaracji zamieszkuje osób:
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca

33. Należy podać liczbę mieszkańców

34. Stawka opłaty

(

Wysokość opłaty miesięcznej (należy podać kwotę w PLN, obliczając jako
iloczyn poz. 33 i poz. 34)

35.

36.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E.3
niniejszej deklaracji zagospodarowuję odpady poprzez kompostowanie 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
|__| - TAK
przydomowym, uprawniające mnie do zastosowania zwolnienia
w części należnej opłaty
Wysokość należnego zwolnienia w przypadku zabudowy jednorodzinnej 37.
(należy podać kwotę w PLN, obliczając jako iloczyn stawki zwolnienia oraz
liczby osób wskazanych w poz. 33)

Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia
(należy podać kwotę w PLN, obliczając jako różnicę pomiędzy kwotą
z poz. 35 a kwotą zwolnienia z poz. 37 )

|__| - NIE

38.

1.Opłatę miesięczną wyliczoną w poz. 38 należy wnosić bez wezwania w następujących terminach w danym roku:
do 15 marca - za I kwartał, do 15 maja – za II kwartał, do 15 września – za III kwartał, do 15 listopada – za IV kwartał.
2. Jeżeli obowiązek opłaty za dany kwartał powstał po terminie płatności określonym w pkt.1, to opłatę za ten okres wnosi się w terminie płatności za
następny kwartał.
3. Wysokość wpłaty za dany kwartał należy ustalić jako iloczyn trzech miesięcy i stawki opłaty miesięcznej określonej w poz. 38. Jeżeli podleganie
opłacie nie dotyczy pełnego kwartału, to opłatę wylicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których występował obowiązek opłaty.

G. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
48.

Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)49.

49. Czytelny podpis/y z podaniem imienia i nazwiska, pieczęć osoby upoważnionej / reprezentującej

└───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘

H. ADNOTACJE ORGANU
50. Uwagi organu

51. Data (dzień - miesiąc - rok)

52.

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenia i objaśnienia:
1. W przypadku braku wpłaty w określonych terminach opłaty z poz. 38 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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. 2019r. poz. 1438 ze zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Warce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W razie niezłożenia deklaracji Urząd Miejski w Warce określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Miejskiego w Warce 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.
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5. Sposób zbierania odpadów i oddawania będzie polegał na bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania
i oddawania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zbieranych i odbieranych w
sposób nieselektywny wraz z zaległymi odsetkami.
6. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL/NIP. Numer PESEL/NIP
wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL/NIP.
7. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
8. W przypadku reprezentowania osoby składającej deklarację należy dołączyć pełnomocnictwo.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów art. 13 ust.1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), Urząd Miejski w Warce informuje o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień,
prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Warce, Pl. Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną poprzez:
daneosobowe@warka.org.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski, Plac Stefana Czarnieckiego 1,05-660 Warka.
I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Warki , Plac Stefana Czarnieckiego 1, 05-660 Warka.
II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Burmistrz Warki wyznaczył Inspektora ochrony danych, tel.: 48-6651250, email: daneosobowe@warka.org.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski, Plac
Stefana Czarnieckiego 1,05-660 Warka, pok. 103.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13.09.1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289ze
zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
treści zgody.
IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym
odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy.
2. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Warce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Warki.
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana
dane
osobowe
będą
przetwarzane
przez
okres
niezbędny
do
realizacji
wskazanych
w
pkt.
III
celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Urząd pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Warce, przysługują odpowiednie
prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6. prawo do przenoszenia danych.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do właściwego organu nadzorczego.
X. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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