Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/327/2021
Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2021r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI
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 2021 r. poz.888, z późn.zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie Gminy Iłża (właściciel
nieruchomości
w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Pierwszy termin składania w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych, a 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.
Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża

Termin składania:

Miejsce składania:

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 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ IŁŻY
UL. RYNEK 11, 27-100 IŁŻA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 Pierwsza deklaracja, obowiązuje od _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień, miesiąc, rok)
 Zmiana danych, obowiązuje od _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień, miesiąc, rok)
 Korekta deklaracji, za okres od _ _ - _ _ - _ _ _ _ do _ _ - _ _ - _ _ _ _ (dzień, miesiąc,
rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ







(zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
współwłaściciel
osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
użytkownik wieczysty
inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię /nazwa

Imiona rodziców/siedziba

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

PESEL / NIP/REGON
…………………………………………………………………
E. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

E-mail

Nr lokalu

Pracodawca i jego adres

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości z rejestru gruntów (nr działki)
…………………………………………….
G. OŚWIADCZENIA:
Oświadczam, że gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej
przyjmuję stawkę …………… zł/osobę
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F zamieszkuje …… osób.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy
pomnożyć zadeklarowaną stawkę przez liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości):
................... zł/miesiąc
Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
pomnożyć wysokość miesięcznej opłaty przez 3 m-ce): .................... zł/kwartał

(należy

Oświadczam, że na nieruchomości znajduje się kompostownik : TAK/NIE (niewłaściwe skreślić)
Kwota
przysługującego
zwolnienia
dla
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym określona w uchwale Rady Miejskiej w Iłży w sprawie:
wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty wynosi:
…………………… zł/osobę
Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę zwolnienia należy przemnożyć przez liczbę osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości) wynosi: ……………… zł/miesiąc
Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty należy
pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia) ………… zł/miesiąc
Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu częściowego zwolnienia (kwotę miesięcznej opłaty po
odliczeniu częściowego zwolnienia należy pomnożyć przez 3 miesiące) …………… zł/kwartał
H. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI WYSOKOŚCI OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
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,
zwanym dalej RODO, informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Iłży reprezentowany przez
Burmistrza Iłży, z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27-100 Iłża;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: ilza@ilza.pl lub pod
nr tel. 48 341 22 41;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami
komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Iłża, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), a w szczególności:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy
powierzenia;
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Iłży Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
8) Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania
(poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do
bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
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.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki
wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową;
10) Pani/Pana dane nie będą przesyłane do państwa trzeciego;
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
12) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Iłży znajdują
się na stronie www.ilza.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
…………………………………………………
(miejscowość i data)
J.

…………………………………
(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia
Część B- należy zaznaczyć:
Kwadrat - „pierwsza deklaracja”, gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy
Kwadrat – „zmiana danych”, gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych określonych
w deklaracji np. zmiana ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, sposobu
gromadzenia odpadów
Kwadrat – „korekta deklaracji” w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej
wynikających np. z błędnego ich podania.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłaty.

