DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PESEL:
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze zmianami).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych a także innych podmiotów
władających nieruchomością, położonych na terenie Gminy Pleśna
Urząd Gminy w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkaoca
Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyd właściwy kwadrat) :
 pierwsza deklaracja

 nowa deklaracja

 korekta deklaracji

Data powstania zmian ........................................

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel

 współwłaściciel

2)

 najemca, dzierżawca

 użytkownik wieczysty

 inny

C. DANE i ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
NAZWISKO

PIERWSZE IMIĘ

NR TELEFONU

IMIĘ OJCA

IMIĘ MATKI

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

KRAJ

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY I POCZTA

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

NUMER DOMU/ NUMER LOKALU

NUMER DZIAŁKI

D.1. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomośd, na której powstają odpady, to (zaznaczyd właściwy kwadrat)
 budynek jednorodzinny  domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wskazanej w pkt C)
KRAJ

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY I POCZTA

F. DANE i ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
NAZWISKO

2)

PIERWSZE IMIĘ

PESEL

IMIĘ OJCA

IMIĘ MATKI

KRAJ

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NUMER LOKALU

KOD POCZTOWY I POCZTA

G. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy, stanowid będzie
iloczyn sumy mieszkaoców zamieszkujących daną nieruchomośd oraz stawki określonej w uchwale Rady Gminy Pleśna w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
Ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości
określonej w uchwale Rady Gminy Pleśna w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym
Ustala się ulgę na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pleśna w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne o których
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1390). tj. 100% miesięcznej stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przypadającej na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych).

G.1. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

Oświadczam, że gospodarstwo domowe liczy: ............................................................ (podad liczbę osób zamieszkałych)

2.

Oświadczam, że ilośd dzieci objętych ulgą wynosi: ..................... (ulga na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych)

3.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji (zaznaczyd właściwy kwadrat):
 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
G.2. OBLICZENIE OPŁATY

Kwota do zapłaty
(……...........……….....…. - ……………..............) x …………....…….. - ......................................... = ………………………..…………..........…….. zł
(liczba mieszkaoców)

(osoby zwolnione)

(stawka)

Wysokośd opłaty miesięcznej wynosi: .................zł

kwota zwol. z tyt. kompost.

(Wysokośd opłaty miesięcznej)

(słownie złotych: ……......................…….……………………………………………………………)

H. WYLICZENIE OPŁATY Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚD ROKU
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona w uchwale Rady Gminy Pleśna w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

Wysokośd opłaty ryczałtowej:
...............................zł (słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………………………………)
I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Rodzaje załączników:
 TAK

1. pełnomocnictwo
3. inny:  akt zgonu

 NIE

 zaświadczenie pracodawcy

2. zaświadczenie o odbywaniu studiów

 TAK

 inne

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

............................
(miejscowośd i data)

L. ADNOTACJE ORGANU

.............................
(czytelny podpis)

 NIE

1)

2)

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podad datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji (datę zamieszkania na danej nieruchomości)
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyd deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkaoca.
W przypadku składania nowej deklaracji należy podad datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego czynnika będącego podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyd nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po
miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości może złożyd korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako
podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.
Właściciel nieruchomości nie może złożyd deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji śmierci mieszkaoca.
W przypadku śmierci mieszkaoca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkaoców na danej nieruchomości (np. na skutek czasowego opuszczenia mieszkaoców na okres dłuższy niż
1 pełen miesiąc kalendarzowy) właściciel nieruchomości winien złożyd nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty w części G
niniejszej deklaracji wpisad wartośd ,,0”.
W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej
przedmiotem małżeoskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

Pouczenie
1.

2.
3.
4.
5.

Zgodnie z art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010.) niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienie tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U z 2019r. poz. 1438).
Obowiązek złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w Pleśnej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaoca.
W przypadku zamiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyd nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji
naliczy opłatę podwyższaną za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W przypadku złożenia deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji należy dołączyd pełnomocnictwo.
Klauzula informacyjna RODO – opłaty za odpady
Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr
119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Paostwa danych jest Wójt Gminy Pleśna z siedzibą w Pleśnej, 33-171 Pleśna 240, tel. 14 629 28 20,
email: gmina@plesna.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Paostwo kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem adresu do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Pleśna, 33-171 Pleśna 240; email: iod@plesna.pl,
tel. 14 629 28 35.
3) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadao w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454ze zm.).
4) Paostwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Paostwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegad profilowaniu.
6) Paostwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Paostwa danych osobowych, przysługują Paostwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Paostwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkowad będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Paostwa dane mogą zostad przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom
lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

