DEKLARACJA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOSCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

gminach (Dz.U. z 2018 r. po. 1454 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

WÓJT GMINY POŚWIĘTNE
Organ:
MIEJSCE
SKŁADANIA
DEKLARACJI
A
URZĄD GMINY POŚWIĘTNE, POŚWIĘTNE 21, 18-112 POŚWIĘTNE
B

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć
właściwie pozycję „X”)
 Pierwsza deklaracja ……………………………….….
(Data powstania obowiązku uiszczania opłaty)

 Zmiana danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji*……………………….
(Data nastąpienia zmiany)



Ustanie obowiązku ponoszenia opłaty …………………………………...
(Data nastąpienia zmiany)

*Nie wypełniać, jeżeli zgłoszenie dotyczy wyłącznie rocznego ryczałtu za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

C

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający deklarację (należy zaznaczyć właściwą pozycję)
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna

 Jednostka organizacyjna, w

Tytuł prawny, rodzaj właściciela (należy zaznaczyć właściwą pozycje „X”)
 właściciel
 współwłaściciel

 posiadacz zależny

 użytkownik/

 zarządca

współużytkownik wieczysty
Imię i nazwisko / Pełna nazwa podmiotu

C1

C2

tym spółka nieposiadająca
osobowości prawnej

(np. najemca, dzierżawca)
 inny podmiot władający
nieruchomością

PESEL:_______________________________________ NIP: ___________________________________
(w przypadku pozostałych właścicieli)
(w przypadku osób fizycznych)
ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TELEFONU*

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny, niż adres
zamieszkania / adres siedziby wskazany w części C1 deklaracji)

C3

D

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TELEFONU*

OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, jako właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
że będę kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 TAK
2.

 NIE

Oświadczam, że na nieruchomości, o której mowa w pkt C3, znajduje się domek letniskowy lub
stanowi ona inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 TAK
E

NR LOKALU

 NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ………………….. zł/osobę
ustalenia stawki tej opłaty
2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
…………………..

3.

F

Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty wykazaną w pkt 1 należy
pomnożyć przez liczbę osób wykazaną w pkt 2)

……………….…. zł/miesięcznie

Dane dotyczące zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o którym mowa
w uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
1. Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego mieszkańca z
tytułu kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, w ………………….. zł/osobę
kompostownikach przydomowych, na nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w pkt 1
…………………..

3. Miesięczna kwota zwolnienia z części opłaty (kwotę zwolnienia z pkt 1
należy pomnożyć przez liczbę osób wykazaną w pkt 2)

G
H

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu kwoty zwolnienia (kwotę opłaty wykazaną w punkcie E3 należy
pomniejszyć o kwotę zwolnienia wykazanego w punkcie F3) wynosi …………... złotych.
OBLICZANIE ZRYCZAŁTOWANJE ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI (dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
Liczba domków letniskowych lub
Zryczałtowana roczna
Liczba
Wysokość
innych nieruchomości
stawka opłaty wynikająca
nieruchomości
zryczałtowanej
wykorzystywanych na cele
z uchwały Rady Gminy
rocznej opłaty
rekreacyjno-wypoczynkowe (wpisz „0”
Poświętne za
jeżeli zgłaszasz ustanie obowiązku)
nieruchomość

………………………………..
I

……………….…. zł/miesięcznie

………………… zł

……………

……………… zł

OŚWIADCZNIE I PODPIS SKŁADAJACEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
(niepotrzebnie skreślić) Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością

J

Imię:

Nazwisko:

Data:

Podpis:

ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi organu

Data i Podpis przyjmującego formularz

*Dane dobrowolne.
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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późń. zm).
2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczona i wykazana w pkt E3, w pkt G lub pkt H uiszczana jest z góry,
bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Gminy Poświętne nr 25 8081 0009 0000 3955 2000 0250 w Banku
Spółdzielczym w Łapach, za pomocą terminala do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych
instrumentów płatniczych znajdującego się w Urzędzie Gminy Poświętne lub w drodze inkasa u sołtysów, za okresy kwartalne
w następujących terminach:
1) za I kwartał – do 15 marca,
2) za II kwartał – do 15 czerwca,
3) za III kwartał – do 15 września,
4) za IV kwartał – do 15 grudnia
lub w przypadku opłaty zryczałtowanej do dnia 15 czerwca każdego roku.
3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku
ich braku – uzasadnione szacunki.
4. W przypadku gdy powstające na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady,
będą wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach, wówczas stawka opłaty ulega obniżeniu, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poświętne w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o
tym Wójta oraz właściciela nieruchomości.
6. Wójt na podstawie powiadomienia, o którym mowa w pkt 5, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Wójt określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, a w
przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, za rok, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, o której mowa w uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Objaśnienie:
Ilekroć w deklaracji jest mowa o:
a) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości z zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
b) zbieraniu odpadów w sposób selektywny – rozumie się przez to zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób
wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (tzw. RODO) informuje, iż:
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Poświętne, z siedzibą w Poświętne 21, 18-112 Poświętne.

Kontakt z Administratorem możliwy jest w następujący sposób:
1. telefonicznie pod numerem telefonu (85) 650 13 14;
2. adres e-mail: sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl;
3. pisemnie na adres siedziby Administratora.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:
1. telefonicznie pod numerem (85) 650 13 14 wew. 9;
2. adres e-mail: iod@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl;
3. pisemnie na adres siedziby Administratora , wskazany w pkt. I .
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art.
6 ust. 1 lit. A, C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. po. 1454 z późn. zm.)
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji,
określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących
te organy i związki. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w
jednolitym rzeczowym wykazie akt.
VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość
sprostowania i uzupełnienia danych.
VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W określonych przypadkach, zbierane są dane
osobowe w postaci np.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej e-mail w celu łatwiejszego kontaktu urzędu z
petentem, wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta.
IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana naruszałoby przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
X. INFORMACJA O WYMOGU DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie przez Panią/Pana jest obowiązkowe. Nie podanie
danych osobowych uniemożliwi załatwienia sprawy.
XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

