Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/137/20
Rady Miejskiej Turku
z dnia 10 lutego 2020 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Dzień-Miesiąc-Rok

DOZ-Z.1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

______-_____-_______

– NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna: Ustawa z 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, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Termin składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 10 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych
określonych w deklaracji.

Sposób składania:

1) Osobiście lub listownie: Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
2) Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) format elektroniczny: plik PDF lub obraz
b)dokument w formie elektronicznej należy przesłać na adres poczta@miastoturek.pl
c) dokument musi być opatrzony ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
lub profilem zaufanym.

MIEJSCE
A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:

BURMISTRZ MIASTA TURKU, UL. KALISKA 59, 62-700 TUREK
MIEJSCE

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6k ustawy
3. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
PIERWSZA DEKLARACJA (DATA ______-_____-_____)
NOWA DEKLARACJA (DATA ______-_____-_____)
KOREKTA DEKLARACJI (DATA ZAISTNIENIA ZMIAN ______-_____-_____)

C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI2
4. RODZAJ PODMIOTU (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

D.
D.1.

WSPÓŁWŁAŚCICIELE

INNY WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIA

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

DANE IDENTYFIKACYJNE
Osoba fizyczna
6. PIERWSZE IMIĘ

5. NAZWISKO

7. NR TELEFONU

8. NR PESEL

9. ADRES E-MAIL

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

D.2.

Osoba fizyczna
11. PIERWSZE IMIĘ

10. NAZWISKO

12. NR TELEFONU

13. NR PESEL

14. ADRES E-MAIL

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

D.3.

Pozostałe podmioty
15. NAZWISKO/A I IMIĘ/ONA WSPÓLNIKÓW/NAZWA PEŁNA

16. NR KRS/NIP

17. NR TELEFONU

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
18. NR REGON
I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

19. ADRES E-MAIL
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D.4.

DANE NIERUCHOMOŚCI – NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE3
20. ULICA

21. NR DOMU/BUDYNKU

22. NR LOKALU

23. MIEJSCOWOŚĆ

24. KOD POCZTOWY

25. POCZTA

ADRES DO KORESPONDENCJI – JEŚLI JEST INNY, NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D.4.

D.5.

E.

26. KRAJ

27. WOJEWÓDZTWO

28. POWIAT

29. GMINA

30. ULICA

31. NR DOMU

33. MIEJSCOWOŚĆ

34. KOD POCZTOWY

35. POCZTA

32. NR LOKALU

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W
KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4. odpady ulegające biodegradacji zagospodarowane są w przydomowym
kompostowniku: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

NIE

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

36.

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Turku w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty

37.

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Turku w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty z
uwzględnieniem ulg dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, tylko w przypadku zaznaczenia w pozycji E odpowiedzi TAK.
Miesięczna kwota opłaty (pozycję 36 należy pomnożyć przez stawkę opłaty w poz. 37 lub 38).

38.

F.
zł/osobę/miesiąc
zł/osobę/miesiąc

39.

zł/miesiąc

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 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.

G.

OŚWIADCZENIA I PODPIS PŁATNIKA (OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ)
Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
40. DATA

H.

41. CZYTELNY PODPIS/PODPISY
(Nazwisko i imię lub pieczątka osoby upoważnionej i podpis)

ADNOTACJE ORGANU
42. UWAGI

43. CZYTELNY PODPIS PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ
(Nazwisko i imię lub pieczątka osoby upoważnionej i podpis)
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Objaśnienia do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z tytułu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
W części B. należy zaznaczyć:
- „Pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- „Nowa deklaracja” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości i należnej opłaty.
- „Korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej, należy podać datę, od której obowiązuje korekta.
2
Deklarację składa się odrębnie dla każdego budynku mieszkalnego.
3
Dla każdej nieruchomości (np. blok, budynek) należy złożyć odrębną deklarację.
1

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 − informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek.
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych
z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innymi przepisami szczególnymi.
Informacje o odbiorcach danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz do
podmiotów wykonujących działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i firm zajmujących się obsługą informatyczną, z którymi to podmiotami
zostały zawarte stosowne umowy powierzenia.
Czas przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane będą przechowywane w terminach określonych przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) skargi do organu nadzorczego.
Obowiązek podania danych osobowych:
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wskazanym w art.6m w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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