Załącznik do Uchwały Nr XI/109/2019
Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2019r. poz. 2010), Uchwała XI/109/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości.
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych
na terenie Gminy Augustów (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach)
Miejsce składania: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Augustów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA * (w przypadku osoby fizycznej należy podać nazwisko i imię; w przypadku wspólników spółki cywilnej
należy podać nazwiska i imiona wszystkich wspólników):

IDENTYFIKATOR PODATKOWY:
PESEL

NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*

Kraj:
Gmina:
Miejscowość:
Nr telefonu:(fakultatywnie)

Województwo:
Ulica:
Kod pocztowy:

Powiat:
Nr domu:
Poczta:
Adres e-mail:(fakultatywnie)

Nr Lokalu:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY AUGUSTÓW NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE

Miejscowość
Nr budynku:

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

WŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

POSIADANIE …………………………
G. OŚWIADCZAM, ŻE:

TAK
bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzę w kompostowniku przydomowym
NIE
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

H.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje ….............. osób

/należy podać liczbę mieszkańców/

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi^:

1
gospodarstwo domowe 1 osobowe
gospodarstwo domowe 2 osobowe
gospodarstwo domowe 3 osobowe
gospodarstwo domowe 4 osobowe
gospodarstwo domowe 5 osobowe
gospodarstwo domowe 6 osobowe
i powyżej

Liczba gospodarstw
na nieruchomości
2

Stawka opłaty
(zł/miesiąc)
3

Kwota opłaty
(zł/miesiąc)
2x3=4

H.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miesięczna opłata za pojemnik o pojemności^:
Pojemnik
1
o pojemności 80 l
o pojemności 110 l
o pojemności 120 l
o pojemności 140 l
o pojemności 240 l
o pojemności 360 l
o pojemności 1100 l
o pojemności 7000 l

Liczba pojemników
2

Stawka
opłaty
3

Iloczyn pojemników
i stawki opłaty
2x3=4

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić: …..................... zł.
(słownie złotych:........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………)

WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.

Iloczyn liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe oraz stawki opłaty^.
Liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.
1

Stawka
opłaty

Wysokość rocznego
ryczałtu

2

1x2=3

Roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić: ….............. zł.
(słownie złotych:........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………)
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem
świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
…………………………..............................................
/miejscowość, data/

…….. ……………………………….. .............
/czytelny podpis/pieczątka/

UWAGI:

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 2019 r. poz.
1438).
Wyjaśnienia:
▪ zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Augustów 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.
▪ 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 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.
▪ Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt Gminy Augustów
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez
Radę Gminy Augustów metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym
charakterze.
▪ Stawkę opłaty określona w uchwale Rady Gminy Augustów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Objaśnienia:
* niepotrzebne skreślić
^ wypełnić jeśli dotyczy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z 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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Gminy Augustów, Gminie
Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów jest Wójt Gminy Augustów.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email:
e.pszczola@gmina-augustow.eu
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenie j/w o ochronie danych, Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w celu realizacji zadań w
zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających z przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z rozporządzenia
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.

5. Posiada Pan/Pani prawo do:
• żądania od Administratora dostępu danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,
• sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
zautomatyzowanemu profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

