POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEK-1(b)
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 2019, poz. 2010)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Osiek, na których powstają
odpady komunalne

Termin składania:

▪ w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
▪ do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, tel. 33 84 58 261 wew.112, faks 33 84 58 124

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Osiek
ul. Główna 125, 32-608 OSIEK

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□
□

pierwsza deklaracja (data zamieszkania pierwszego mieszkańca) /dzień-miesiąc-rok/
korekta deklaracji (data korekty) /dzień-miesiąc-rok/

….….…..-….….…..-….….…..

….….…..-….….…..-….….…..

nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany) /dzień-miesiąc-rok/

….….…..-….….…..-….….…..

UZASADNIENIE POWSTANIA ZMIANY/PRZYCZYNA*:

* pole nieobowiązkowe

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□
□
□
□
□
□
□
□

1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz
4. współposiadacz
5. użytkownik wieczysty
6. najemca
7. dzierżawca
8. zarządca nieruchomości
9. inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

1. osoba fizyczna

□

2. osoba prawna

□

3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

5. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

6. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

7. Numer telefonu

8. Adres e-mail

Strona 1 z 4

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
10. Województwo

9. Kraj

MAŁOPOLSKIE

POLSKA
12. Gmina

11. Powiat

OŚWIĘCIMSKI

13. Ulica

14. Nr domu

15. Nr lokalu

OSIEK
16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI INNY NIŻ ADRES W/W NIERUCHOMOŚCI
19. Kraj

20. Województwo

22. Gmina

23. Ulica

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

Oświadczam, że na terenie w/w nieruchomości
zamieszkuje:

21. Powiat

24. Nr domu

25. Nr lokalu

28. Poczta

29.
Należy podać faktyczną liczbę mieszkańców - NIE OSÓB ZAMELDOWANYCH

E. WYPEŁNIAJĄ TYLKO WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI
MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji wyposażona
jest w kompostownik, w którym zagospodarowywane będą WSZYSTKIE BIOODPADY
pochodzące z nieruchomości.

30.

□

□

TAK

NIE

F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
31. Ilość osób

32. Wysokość stawki opłaty za 1 mieszkańca za 1 miesiąc

33. Miesięczna kwota opłaty

34. Ilość osób **

35. Stawka zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Osiek w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi **

36. Miesięczna wysokość zwolnienia **

37. Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach (pozycja 33. – pozycja 36.) **

** wypełnić tylko w przypadku gdy w pozycji 30. zaznaczono TAK

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
39. Data wypełnienia deklaracji
(dzień - miesiąc - rok)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE
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40. Podpis (pieczęć) podmiotu

38. Opłata kwartalna

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w przypadku: niewpłacenia w określonych
terminach (tj. do dnia 15 kwietnia danego roku, do dnia 15 lipca danego roku, do dnia 15 października danego roku oraz do dnia
15 grudnia danego roku) kwoty opłaty z poz. 38 oraz w przypadku wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Osiek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawią ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
4. Zmniejszenie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, poza terminem
wskazanym jako termin do złożenia nowej deklaracji, może jedynie nastąpić w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Osiek określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
6. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, Wójt Gminy Osiek wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w drodze decyzji stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej (sankcyjnej).
7. W przypadku ustalenia, że właściciel nieruchomości, który otrzymał zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Osiek, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji czy obowiązek kompostowania jest spełniony, wówczas Wójt Gminy Osiek stwierdza, w drodze
decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJ AŚNIENI A
Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Miejsce zamieszkania – miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.
Odpady zbierane w sposób selektywny – rozumie się przez to wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów tj.
papier, tworzywa sztuczne (plastik), metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady (zbierane w kontenerach), odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony z pojazdów osobowych, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące
się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Bioodpaday - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw
domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.
Stawka opłaty – stawka określona Uchwałą Rady Gminy Osiek w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

UW AG A
Opłatę z pozycji 38 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:





za I kwartał do 15 kwietnia,
za II kwartał do 15 lipca,
za III kwartał do 15 października,
za IV kwartał do 15 grudnia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania gotówkowo w banku ABS Andrychów bezpłatnie lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd Gminy w Osieku.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Osieku , ul. Główna 125, bądź przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej ePUAP lub drogą pocztową.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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”), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wójt Gminy Osiek z siedzibą w Osieku, kod pocztowy: 32-608, ul. Główna 125,
e-mail: gmina@osiek.pl, tel. +48 33 84 58 261 lub +48 33 84 58 223.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych poprzez pocztę elektroniczną, adres: iod@osiek.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Osieku, ul. Główna
125, 32-608 Osiek z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
z realizacją zadań związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zlokalizowanych na terenie gminy Osiek, związanym ze złożeniem
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszystkimi czynnościami przewidzianymi do
prawidłowej realizacji zadania.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art.6m ust.1 a i 1b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie
Gminy Osiek. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa a także operatorowi
pocztowemu w celu przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym, które odbierają odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osiek.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym
mowa w art.22 Rozporządzenia.
11. Inne informacje podane przez Panią/Pana tj. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu może zostać wykorzystany do kontaktu
w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
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