Załącznik do uchwały Nr XVII/95/2020
Rady Gminy Michów
z dnia 9 stycznia 2020 roku
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Zobowiązany do złożenia
deklaracji:
Termin składania deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010).
Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości
położonych na terenie gminy Michów, a także dla osób posiadających nieruchomość w zarządzie,
użytkowaniu lub osób faktycznie władających daną nieruchomością.
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkaniowej
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej 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. W przypadku zmiany stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa jedynie właściciel nieruchomości
wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Gminy Michów, ul. Rynek I 16 ,21-140 Michów

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji
Wójt Gminy Michów
ul. Rynek I 16
21 – 140 Michów

B. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)

 Złożenie pierwszej deklaracji – data zamieszkania
 Korekta deklaracji – data zmiany
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
 Nowa deklaracja – zmiana danych – data zmiany
……………………………………………………………………………..
C. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
 Właściciel nieruchomości
 Użytkownik wieczysty nieruchomości
 Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
 Współwłaściciel nieruchomości
 Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi,
w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością
wspólną)
D. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X”
w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna
 Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

D .1. Nazwisko / nazwa pełna
D.2. Imię / nazwa skrócona
D.3. PESEL
D.4. Współwłaściciel/współposiadacz
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Tel.
D.5. REGON (jeśli

D.6. NIP (jeśli

obowiązuje składającego
deklarację)

obowiązuje składającego
deklarację)

D.7. Numer telefonu

D.8 Adres poczty
elektronicznej
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D.9. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
*
podać
w
przypadku
braku
nadanego
nr
domu
Nr działki w rejestrze gruntów
D.10. Adres do korespondencji
Adres do korespondencji składającego deklarację jest taki sam jak adres

nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu D.10)
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
E. Opłata za gospodarowanie odpadami
E.1. Deklaruję następującą ilość
osób zamieszkujących
nieruchomość, której dotyczy
deklaracja
E.2. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca
Dla odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, stawka opłaty od 1 mieszkańca za 1
miesiąc wynosi:
14,00 zł
E.3. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
(kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Stawka opłaty z pkt. E.2.

Ilość osób zamieszkujących
=
nieruchomość z pkt. E.1.
F. Podpis składającego(ych) deklarację ( właściciela, współwłaścicieli, współposiadaczy) osoby
reprezentującej składającego deklarację (właściciela, współwłaściciela, współposiadacza)
…………………………………
Miejscowość, data

x

………………………
Podpis/y
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G. Adnotacje Organu

H. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 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 Nr 119, str. 1 z pózn.
zm.), zwanego dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w Urzędzie Gminy Michów jest Wójt Gminy
Michów, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów
2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: mkusyk@michow.eurzad.eu
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Michów - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie ciążącego na
nim obowiązku prawnego (art.6 ust.1 lit c RODO)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
6. Odbiorcą Pana/Pani danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa tj.
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa względem danych osobowych:
a) do dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b) do sprostowania (poprawiania) danych, c) prawo do
ograniczenia przetwarzania danych, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą
wykorzystywane do profilowania.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w UE oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe,

Pouczenie

W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438).

