Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 207/XXXVII/20 Rady Gminy Janów z dnia 21 września 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439)

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)

- na której zamieszkują mieszkańcy,
- na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
położonych na obszarze Gminy Janów.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów

Pouczenie:
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 2020 r. poz. 1427)

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY JANÓW, UL. CZĘSTOCHOWSKA 1, 42-253 JANÓW

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□Deklaracja składana pierwszy raz – opłata obowiązuje od miesiąca …………………………………………... - …………..…….. roku
□Nowa deklaracja w związku z nastąpieniem zmiany będącej podstawą zmiany wysokości opłaty określonej
w uprzednio złożonej deklaracji.

Opłata w nowej wysokości obowiązuje od miesiąca ……………………………………… - …………….…….. roku i wynika z:

□wyprowadzenia się ………. osób poza teren Gminy □ wprowadzenia się ………. osób spoza terenu Gminy
□ wyprowadzenia się ………. osób na teren Gminy
□ zbycia nieruchomości

□ wprowadzenia się ………. osób z terenu Gminy

□ zgonu mieszkańca □narodzenia dziecka □inne

□Korekta deklaracji złożonej w dniu ……………- ……………………………………………… - …………….………. roku
C.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

2. Domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno wypoczynkowe

3.

Nieruchomość,
na której zamieszkują mieszkańcy

□

□
D.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
4. Miejscowość

5. Ulica

8. W przypadku, gdy nieruchomość
nie ma numeru porządkowego, proszę
podać dane geodezyjne (obręb, nr działki)

6. Nr domu

9. Obręb

7. Nr lokalu

10. Nr działki
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E.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
11. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

12. Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty

□ inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)
□ spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
13. Imię*/Nazwisko*

14. Pełna nazwa**

15. Data urodzenia (dotyczy osób nieposiadających nr PESEL)*

16. Identyfikator NIP**

17. Numer PESEL*

18. Identyfikator REGON **

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

29. Telefon kontaktowy

30. Adres e-mail

F. OBLICZENIE ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– DLA NIERUCHOMOŚCI ZAZNACZONEJ W CZĘŚCI C POZ. 2
Roczna kwota opłaty do zapłaty
(Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wskazanej w części D, zgodnie z uchwałą Rady Gminy)

31.

zł/rok
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G. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– DLA NIERUCHOMOŚCI ZAZNACZONEJ W CZĘŚCI C POZ. 3
G.1 INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW
32. Informuję, że na nieruchomości wskazanej w części D, posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ TAK

□ NIE – proszę nie wypełniać poz. 36, 37, 38

G.2 WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość
wskazaną w części D
33.

Miesięczna stawka opłaty
(stawka opłaty w przypadku selektywnego zbierania
i odbierania odpadów, określona w uchwale Rady
Gminy Janów)
34.

Miesięczna kwota opłaty
(iloczyn pozycji 33 i 34)

x

=

Stawka zwolnienia z części opłaty dla właścicieli
nieruchomości kompostujących bioodpady (kwota
zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Janów):

Kwota zwolnienia z części opłaty dla
właścicieli nieruchomości
kompostujących bioodpady
(iloczyn poz. 33 i 36)
37.

35.

-

36.
x

=
=

Miesięczna kwota opłaty z uwzględnieniem zwolnienia
z tytułu kompostowania bioodpadów
(różnica pozycji 35 i 37)

38

Miesięczna kwota opłaty do zapłaty

39.

(Kwota z pozycji 35 jeżeli zaznaczono NIE w poz. 32
lub kwota z pozycji 38 jeżeli zaznaczono TAK w poz. 32)

zł/miesiąc

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: WÓJT GMINY JANÓW, UL. CZĘSTOCHOWSKA 1, 42-253 JANÓW
można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub mailowo: e.moskalik@janow.pl
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (ADO) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można się kontaktować pod adresem
e-mail: kmacherzynska.iod@gmail.com lub listownie na adres Urzędu Gminy.
3. Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz
organów administracji rządowej. Gmina Janów gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu
Gminy Janów, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa
powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko
pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego).
5. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Janów przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
6. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
(art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie (art.7 ust.3 RODO).
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Janów, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub
umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i
ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie
przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Janów.
9. Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.:
a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
c) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
d) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i regulacji
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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H.

PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

40. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości
/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości
41. Podpis / podpis i pieczęć

42 . Imię i nazwisko właściciela nieruchomości
/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości
43. Podpis / podpis i pieczęć

44. Data wypełnienia deklaracji

OBJAŚNIENIA
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić je komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem.
CZĘŚĆ B poz. 1 – ZASADY USTALANIA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI I PONOSZENIA OPŁATY:
1. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
a) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje
mieszkaniec;
b) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Janów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Janów 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.
4. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Jeżeli mieszkaniec zmienił miejsce zamieszkania w ramach tej samej gminy - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w nowym miejscu zamieszkania.
5. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, jeżeli złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość
zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
6. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
biorąc pod uwagę dostępne dane lub uzasadnione szacunki.
7. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym
wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące (a w przypadku nieruchomości, na które znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - za rok), w których nie dopełniono obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, określonej w uchwale Rady Gminy.
CZĘŚĆ F poz. 31- wypełniana jest tylko przez właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
CZĘŚĆ G.2. poz. 36, 37, 38 wypełniana jest tylko przez właścicieli nieruchomości posiadających na nieruchomości przydomowy
kompostownik i kompostujących bioodpady, którzy zaznaczyli TAK w poz. 32 w CZĘŚCI G.1.

I. ADNOTACJE ORGANU
Data i podpis pracownika
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