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DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Składający:

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach 1)

Miejsce składania: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44 – 310 Radlin.
Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Burmistrz Radlina

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji2) :

□

deklaracja

□

zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian: ………….................................)
(dzień-miesiąc-rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele
Składający2):

□ osoba fizyczna
1. Nazwisko i imię / Pełna nazwa

□

□

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
1. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

2. Nazwisko i imię / Pełna nazwa

2. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

3. Nazwisko i imię / Pełna nazwa

3. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Tytuł prawny do nieruchomości2):

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ współużytkownik wieczysty, □ posiadacz samoistny,
□ posiadacz zależny (np. dzierżawca) ………………………., □ inny (np. zarządca) ……………………..
Dane kontaktowe:
Nr telefonu :……………………………………….

Adres e-mail:………………………………………………………

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

RADLIN

Miejscowość
RADLIN

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy:
44-310

C. ADRES KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości w części B.
Kraj
Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………… X ………………………… =
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)3)

……………………………………………………..................... zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wyliczenie kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………………………………………………………………… .. zł
(opłata miesięczna x 3 )

E. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM
JEDNORODZINNYM O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU
W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

□

1. TAK, Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne.

□ 2. NIE, Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję
w bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………… X ………………………… =
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty) 3)

……………………………………………………..................... zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wyliczenie kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………………………………………………………………… .. zł
(opłata miesięczna x 3 )

F.
PODPIS/Y
SKŁADAJĄCEGO(YCH)
SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

……………………………
(data)

…………………………………………
(podpis przyjmującego deklarację)

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Radlina 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.
3. 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.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Józefa Rymera 15, 44-310
Radlin, tel. 324590200). Dane osobowe przetwarzane są 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, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, oraz w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod
adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach informacyjnych wywieszonych w jednostce oraz w formie udostępnianych na życzenie
wydruków (w tym celu prosimy o kontakt).

Objaśnienia:
1) W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
2) Zaznaczyć właściwy kwadrat.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Radlinie.

