Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX.130.2020
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 9 marca 2020 roku.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL

2. NIP

3. REGON

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY LUB ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
składający: właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Tłuszcz, na których zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Urząd Miejski w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE POLE)
5. 

pierwsza deklaracja

(na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

6. Data powstania obowiązku opłaty
(dzień, miesiąc i rok)

7. 

zmiana deklaracji

(na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

8. Data powstania zmiany lub ustania
obowiązku
(dzień, miesiąc i rok)

(na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa)

10. Data od kiedy należy uznać korektę
(dzień, miesiąc i rok)

9. 

korekta deklaracji

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
11. Podmiot składający (zaznaczyć właściwe pole)
 właściciel
 zarządca nieruchomości wspólnej




współwłaściciel
użytkownik wieczysty



inny podmiot władający nieruchomością

12. Nazwisko/Nazwa podmiotu pełna (Poz.13-16 nie dotyczy osób prawnych)

13. Imię/Imiona

14. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

16. Imię ojca

15. Imię matki

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18. Miejscowość

17. Gmina

19. Ulica

Tłuszcz
20. Numer
domu

21. Numer lokalu

22. Kod pocztowy

23. Poczta

Tłuszcz

05-240

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI JEST INNY NIŻ PODANY W CZĘŚCI C.2.)
24. Gmina

27. Numer
domu

28. Numer lokalu

Wypełnienie poz. 31 i 32 nie jest obowiązkowe.
Informacje wpisane w poz. 31 i 32 nie służą do
dokonywania doręczeń przewidzianych w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

25. Miejscowość

26. Ulica

29. Kod pocztowy

30. Poczta

31. Adres e-mail

32. Telefon

strona 1/3

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu, podjętej na podstawie art. 6k. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
33. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.2

34. Wysokość miesięcznej opłaty w zł:

D.2. OBLICZENIE ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY
Właścicielom nieruchomości przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 25% miesięcznej stawki
opłaty określonej w niniejszej deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019 poz.1390 z późn. zm.).
35.

 Oświadczam, że właścicielowi nieruchomości wskazanemu w części C1 przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 25% miesięcznej opłaty wskazanej w poz. 34.
36. Liczba osób,
którym przysługuje
zwolnienie:

37.Wysokość
miesięcznej opłaty w
zł:

X

25%

=

38. Wysokość zwolnienia
zł/miesiąc :

D.3. OBLICZENIE ZWOLNIENIA Z CZĘSCI OPŁATY Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW
Właścicielom nieruchomości zabudowanych przez budynki mieszkalne jednorodzinne przysługuje zwolnienie z części opłaty za odpady , którzy
złożyli informację dotyczącą posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Wysokość zwolnienia stanowi iloczyn osób
zamieszkałych nieruchomość oraz stawki określonej uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu, podjętej na podstawie art. 6k. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
39.  Oświadczam, że posiadam kompostownik i będę kompostował/ła w nim wszystkie bioodpady stanowiące odpady komunalne
40. Ilość osób:

41. Stawka określona
uchwałą:

X

42. Wysokość zwolnienia
zł/miesiąc:

=

D.4. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI PO UWZGLĘDNIENIU
ZNIŻKI, Z TYTUTŁU POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY ORAZ Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I
KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz
zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowi różnicę wysokości opłaty i wysokości sumy zwolnień.
43. Wysokość opłaty z poz. 34:

44. Łączna wysokość
zwolnienia z poz. 38 i 42:

-

45. Wysokość miesięcznej
opłaty:

=

D.5. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe stanowi iloczyn ilości nieruchomości z poz. 46 i ryczałtowej stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miejskiej w Tłuszczu, podjętej
na podstawie art. 6k. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
46. Ilość nieruchomości
w szt.:

47. Ryczałtowa stawka w zł:

X

48. Wysokość opłaty
w zł:

=

E. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
49. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

50. Podpis/Podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób
reprezentujących właściciela nieruchomości
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F. ADNOTACJE ORGANU
51. Uwagi organu

G. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej
z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Tłuszcza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 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.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (dalej. RODO) w powiązaniu z art. 6n w ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zapoznałem się z
przedstawionymi mi podstawami prawnymi, zasadami przetwarzania, w tym udostępniania przekazywanych przeze mnie danych
osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Tłuszcz – Urząd Miejski w Tłuszczu z siedzibą ul. Warszawska 1005-240 Tłuszcz,
urzad@tluszcz.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów prawa), w powiązaniu z art. 6m ust. 1b o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. określenie wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczenie ww. opłaty, obsługa poboru, egzekucja.
Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych w strukturze
organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązków zawodowych.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z Ustawą
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Informujemy o przysługującym prawie do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Urzędu
Miejskiego w Tłuszczu oraz prawie do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym
jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje wezwaniem do ich uzupełnienia,
a w przypadku nieuzupełnienia, brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
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