Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 227/VIII/16/2020
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1.

2.

Numer PESEL

Numer deklaracji

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają
wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 ustawy)

Termin składania

Pierwsza deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
Nowa deklaracja składana jest do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana

Miejsce składania

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

B. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ złożenie deklaracji po raz pierwszy1)

☐ nowa deklaracja2)

Data powstania obowiązku opłaty
____-________-______
(dzień, miesiąc, rok)
Data zaistnienia zmiany danych
____-________-______
(dzień, miesiąc, rok)

☐ korekta deklaracji 3)
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C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ właściciel

☐ współwłaściciel

☐ wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia

☐ jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
☐ użytkownik wieczysty

☐ inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D. 1 Osoba fizyczna
2. Pierwsze imię, drugie imię

1. Nazwisko

4. Nr telefonu *

3. Nazwisko rodowe

5. Adres email *

D. 2 Pozostałe podmioty 4)
6. Nazwa pełna

7. Numer NIP

8. Nr telefonu

9. Adres email

10. Osoby upoważnione lub reprezentujące właścicieli

5)

_____________________________

podstawa umocowania _____________________________

_____________________________

podstawa umocowania ______________________________

D. 3 Adres nieruchomości z której są odbierane odpady 6)
12. Województwo
MAZOWIECKIE

11. Kraj
POLSKA
14. Gmina
KONSTANCIN-JEZIORNA

15. Ulica

18. Miejscowość

13. Powiat
PIASECZYŃSKI

16. Nr domu

19. Kod pocztowy

17. Nr lokalu
20. Poczta

D. 4 Adres do korespondencji – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.3
21. Kraj
24. Gmina
28. Miejscowość

22. Województwo
25. Ulica

23. Powiat
26. Nr domu

29. Kod pocztowy

27. Nr lokalu

30. Poczta

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna

31.
zł/osobę
32.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3.
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33.
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31. należy pomnożyć przez liczbę wskazaną
w poz. 32)

zł

F. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH
ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
(dotyczy budynku mieszkalnego jednorodzinnego)
34. ……………………....................................................................................zł
(wysokość zwolnienia x liczba osób zamieszkujących nieruchomość = kwota zwolnienia w części z opłaty)

G. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
RODZINY WIELODZIETNE
Liczba członków rodziny wielodzietnej uprawnionych do korzystania ze
zwolnienia.

35.

Kwota miesięcznego zwolnienia

36.

H. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ WSKAZANYCH W CZĘŚCI F.
i G.
kwota z poz. 33

odjąć

37.

kwota z
poz. 34

odjąć

38.
-

kwota z
poz. 36

równa
się

40. 7)

39.
-

Należna opłata miesięczna

=

I. KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej
przepisami RODO, informuję, iż:
1.

2.
3.

4.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, z
siedzibą w Konstancinie-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel.
(22) 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: /4576mqsekc/Skrytka ESP.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 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), dalej zwane RODO,
celem wykonywania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów
wykonawczych dla tych ustaw.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjnoorganizacyjną na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
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W przypadku nieuiszczania należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi administrator,
będący również wierzycielem, przekazuje Pani/Pana dane do organu egzekucyjnego według właściwości
miejscowej.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
5. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
6. Dane będą przetwarzane w okresie wynikającym z przepisów o archiwizacji.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. W zakresie i na zasadach przewidzianych w RODO posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Część Pani/Pana danych osobowych może pochodzić od innych organów administracji publicznej lub
rejestrów i baz danych prowadzonych przez podmioty publiczne.

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
41.

Data

42.

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

K. POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z pozycji 40 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości 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, z późn. zm).

L. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
2)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach). Zgodnie z art. 6 m ust. 4 i 5 ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć
deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci
mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia
tego zdarzenia.
3)
Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych
zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym.
4)
Dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
5)
Należy wpisać imię i nazwisko oraz podstawę umocowania np.: pełnomocnictwo, itp.
6)
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
7)
Opłatę z poz. 40 należy uiszczać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy wskazany bezpośrednio
właścicielowi nieruchomości przez Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w terminie do 15 dnia każdego
miesiąca za dany miesiąc z góry, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.
*wypełnienie pola nie jest obowiązkowe.
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