
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/84/2019
RADY GMINY W MIEDZNIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

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: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, władający nieruchomością na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Miedzna z siedzibą 07-106 Miedzna, ul. 11 Listopada 4

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Wójt Gminy Miedzna
2. Urząd Gminy w Miedznie, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3. Okoliczność złożenia deklaracji (właściwe zaznaczyć)

□ pierwsza deklaracja        □ zmiana deklaracji1         □ korekta deklaracji        □ wygaśnięcie obowiązku2

4. Data powstania obowiązku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/zaistnienia zmiany/wygaśnięcia obowiązku opłaty

0 0 - 0 0 - 0 0 0 0
                                                              dzień           miesiąc                    rok

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

5. Składający deklarację (właściwe zaznaczyć)

□ osoba fizyczna         □ osoba prawna

6. Tytuł prawny, rodzaj władania (właściwe zaznaczyć)

□ właściciel                       □ współwłaściciel                       □ posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)

□ użytkownik wieczysty   □ współużytkownik wieczysty   □ zarządca             □ inny podmiot władający nieruchomością

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
*dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną            **dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną  
7. Imię i nazwisko*/Pełna nazwa**

8. Identyfikator podatkowy (PESEL*/NIP**) 
Numer PESEL*:    

                                                                  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Numer NIP**:
0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0

,
C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
9. Ulica 10. Numer budynku 11. Numer lokalu

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy
0 0 - 0 0 0

14. Poczta

15. Telefon i adres e-mail (informacja nieobowiązkowa):

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA – JEŻELI INNY NIŻ ADRES Z C.2
16. Ulica 17. Numer budynku 18. Numer lokalu

19. Miejscowość 20. Kod pocztowy
0 0 - 0 0 0

21. Poczta
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D. OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
22. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną 
w części C.2.

23. Stawka opłaty3

24. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

00zł x 00  zł  = -zł
                                            liczba osób             stawka opłaty              kwoty opłaty miesięcznej 

 25.  Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w części  C.2.  deklaracji  bioodpady stanowiące  odpady
komunalne gromadzone są w kompostowniku przydomowym:

              □ TAK    □ NIE

26. Wyliczenie kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

00zł x … zł = 00  zł  
                                    liczba osób          stawka zwolnienia       kwota zwolnienia

27. Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

00zł - 00  zł  = -zł
                                kwota opłaty         kwota zwolnienia        kwota opłaty miesięcznej 
                                  (pole 24)                  (pole 26)                 po zastosowaniu zwolnienia

E. WYJAŚNIENIE PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU BĄDŹ ZMIANY DEKLARACJI
28.

F. WPŁATA NALEŻNOŚCI
Opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  można  uiszczać  u  inkasenta,  w  kasie  Urzędu  Gminy  w Miedznie,  bądź
wpłacając na rachunek Urzędu Gminy w Miedznie nr konta:  Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim Odział
Miedzna nr 63 9221 0000 0039 1111 2000 0400 w następujących terminach:
za I kwartał do 15 marca danego roku; za II kwartał do 15 maja danego roku;
za III kwartał do 15 września danego roku; za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………...………….
Miejscowość i data

………………………………………………………
Czytelny podpis

H. ADNOTACJE URZĘDOWE
29. Uwagi organu podatkowego

30. Data przyjęcia 31. Podpis przyjmującego deklarację

Objaśnienia:
1.  Dotyczy zmian deklaracji określonych w art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.

zm.).
2.  Należy zaznaczyć w przypadku wygaśnięcia obowiązku opłaty (np. sprzedaż nieruchomości, zmiana miejsca zamieszkania, itp.).
3.  Stawki za zbieranie i odbieranie odpadów oraz terminy ich uiszczania określają odrębne uchwały Rady Gminy w Miedznie.

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu

egzekucyjnym  w  administracji,  w  przypadku  niewpłacenia  w  terminach  określonych  odpowiednimi  aktami  prawa  miejscowego  opłaty  oraz  w
przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości.

2.  W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4.  W razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  lub  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych

zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Miedzna określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagą liczbę osób zamieszkującą daną nieruchomość.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

0  0
… zł
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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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). 
Tożsamość Administratora: 
Administratorem jest Urząd Gminy w Miedznie, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 
28, e-mail: ugmiedzna@op.pl 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 
Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 
Cele przetwarzania i podstawa prawna 
Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze  wynikających  z  przepisów  ustawy  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z
dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania  administracyjnego oraz  przepisów wykonawczych do w/w
aktów prawny. 
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie: 
-  art.  6  ust.  1  lit.  c)  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), - art. 6m ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Odbiorcy danych 
Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom,  za  wyjątkiem  podmiotów
przetwarzających  dane  w  imieniu  Administratora  oraz  organów  podatkowym  lub  organów
egzekucyjnych. 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej,  a  po  tym czasie  przez  okres  oraz  w zakresie  wymaganym przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa. 
Prawa podmiotów danych 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
zmiany, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  zajmującego  się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 
Źródło pochodzenia danych osobowych 
Pani/Pana dane do zbioru danych pochodzą ze składanych Administratorowi danych osobowych przez
Pana/Panią deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. 


