Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/268/ 20 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY GOLENIÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z późn.zm.).
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.zm.).
Deklarację składaną w formie pisemnej należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie przy pl. Lotników 1, 72-100 Goleniów.

ręcznie

wielkimi

literami

i

złożyć

Deklarację składaną w formie elektronicznej należy wypełnić na formularzu udostępnionym na platformie ePUAP

1. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat)

□ pierwszą deklarację

…………….…... (data)

□ korektę deklaracji złożonej dnia

□ zmianę danych zawartych w

..…………….…… (data)

deklaracji ………..…………..(data)

□ wygaśnięcie obowiązku ……………………………

(data)

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3.1. Składający (zakreślić właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

3.2. Rodzaj podmiotu składającego deklarację

(zakreślić właściwy kwadrat)

□ właściciel/ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty

□ najemca, dzierżawca

□ inny podmiot władający nieruchomością / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
3.3. Dane identyfikacyjne
Imię i Nazwisko1 / Pełna Nazwa2

PESEL

REGON

Tel. kontaktowy

NIP
Adres e-mail

4. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli adres jest inny niż wskazany w rubryce 2.)
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

1

dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

2

dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Powiat

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta
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5. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
5.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w rubryce nr 2

a)
………………………………
b)

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca3

………………………………..
c)

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn pozycji a) i b))

..............................................
(należy podać kwotę w zł)

5.2. Dane dotyczące zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
posiadania własnego kompostownika w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej
Oświadczam, że bioodpady powstałe na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym są kompostowane
w przydomowym kompostowniku, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Goleniów.

□ TAK

□ NIE
a)

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w rubryce nr 2

………………………………
b)

Wysokość zwolnienia (iloczyn pozycji a) i kwoty zwolnienia4)

………………………………..
c)

Wysokość opłaty miesięcznej po odliczeniu zwolnienia
( różnica 5.1.c) i 5.2.b)

..............................................
(należy podać kwotę w zł)

5.3. Dotyczy właścicieli części niezamieszkałych w nieruchomościach mieszanych5

I. Typ pojemników/worków

II. Stawka opłaty za pojemnik/
worek 6

III. Ilość pojemników/ worków
na nieruchomości

IV. Wysokość miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn II x III)

Worek 35 l

Worek 60 l
Worek 120 l

Pojemnik 120 l

Pojemnik 240 l

Pojemnik 1100 l

KP-7 (pojemność 7 m3)

Wysokość opłaty miesięcznej
(suma kwot z kolumny IV)

.........................................................
(należy podać kwotę w zł)

3

Stawka opłaty przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
na obszarze gminy Goleniów
4
Kwota zwolnienia przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek
opłat na obszarze gminy Goleniów
5
Nieruchomość mieszana to nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy
6
Stawka opłaty przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat
na obszarze gminy Goleniów
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6. WYSOKOŚĆ OPŁAT MIESIĘCZNYCH7
6.1. Opłata miesięczna dla nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy: kwota wyliczona w rubryce 5.1 albo 5.2
.......................................................
(należy podać kwotę w zł)

6.2. Opłata miesięczna z nieruchomości mieszanej: wyliczona
jako suma kwot w rubrykach 5.1 i 5.3 albo 5.2 i 5.3
.......................................................
(należy podać kwotę w zł)

7. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

….............................................
(miejscowość i data)

….......................................................
(czytelny podpis)

8. ADNOTACJE ORGANU

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie jest Burmistrz Gminy
Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych- e-mail: abi@goleniow.pl, tel. 91 46 98 293.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 2010).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
10. Inne niezbędne informacje.
Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach
informacyjnych lub wyjaśniających.

7

Należy wybrać pozycje 6.1 albo 6.2
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Objaśnienia:

1) właściciel nieruchomości - to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację do Burmistrza Gminy Goleniów 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 zawartych w złożonej deklaracji 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 Burmistrza Gminy Goleniów nową deklarację uwzględniającą
zmiany do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;

4) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się odrębnie dla każdej nieruchomości, także

wtedy, gdy odpady z kilku sąsiednich lub pobliskich nieruchomości gromadzone są we wspólnych pojemnikach. W tym ostatnim
przypadku właściciele nieruchomości niewyposażonych w pojemniki na odpady zobowiązani są wskazać nieruchomość, na której
znajdują się pojemniki;

5) rodzaj i minimalną pojemność pojemników określa się zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Goleniów;

6) uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie i Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów dostępne
są na stronie internetowej gminy Goleniów w Biuletynie Informacji Publicznej (bip).

Pouczenie:

1) Kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
2)
3)

stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, podlega karze grzywny.
W przypadku niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Burmistrz Gminy Goleniów określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach zgodnych z uchwałą Rady Miejskiej
w Goleniowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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