Załącznik do uchwały Nr II/102/2019
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia 10 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D-O

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2010).
Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących
właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 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 lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

Miejsce składania: Urząd Gminy Wielkie Oczy ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby wójta gminy:

Wójt Gminy Wielkie Oczy, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. pierwsza deklaracja
2. nowa deklaracja
3. korekta deklaracji
Okres od którego deklaracja obowiązuje

C.

-

-

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel

2. współwłaściciel

3. użytkownik wieczysty

4. inny podmiot władający nieruchomością

D.

5. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna **

5. PESEL *

6. NIP **

7. REGON**

8. Telefon

9. Adres e-mail
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Pola 10, 11 i 12 wypełnia osoba fizyczna, gdy nie został nadany numer PESEL
10. Data urodzenia

-

-

11. Imię ojca

12. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

E.

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

19. Nr lokalu

DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
23. Położenie nieruchomości (adres)

F.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW
24. Oświadczam, że na ww. nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów

G.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1 OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części
E

25.

Stawka opłaty

26.

Wysokość opłaty (iloczyn ilości osób (poz. 25) i stawki opłaty (poz. 26))

27.

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zagospodarowania
bioodpadów w kompostowniku

28.

Wysokość opłaty po zwolnieniach (poz. 27 minus poz. 28)

29.

G.2 OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że na nieruchomości niezamieszkałej określonej w części E deklaracji, odpady komunalne
gromadzone są w ilości – miesięcznie (podać liczbę pojemników/worków)
Pojemność

Ilość pojemników/worków

Stawka opłaty

Wysokość opłaty (iloczyn
liczby pojemników i stawki
opłaty)

120 litrów

30.

31.

32.

240 litrów

33.

34.

35.

1100 litrów

36.

37.

38.

7000 litrów

39.

40.

41.

Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 32, 35, 38, 41)

42.

zł
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G.3 OD DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Wysokość ryczałtowej opłaty za rok

43.
zł

H.

ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY
Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel)

44.
zł

I.

OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

J.

45. Imię

46. Nazwisko

47. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

48. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej
nieruchomością/osoby reprezentującej

ADNOTACJA PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

Data:

Podpis pracownika:

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
„Odpady komunalne”
Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna
2, 37-627 Wielkie Oczy, w której imieniu obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy Wielkie
Oczy.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy – Krzysztofem
Bołotiuch, za pomocą adresu e-mail odo@wielkieoczy.info.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu objęcia wszystkich właścicieli
nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
naliczenia, poboru lub egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
egzekwowania właściwego gospodarowania odpadami.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z:
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą
być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na
podstawie art. 15 RODO;
 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne na podstawie art. 16 RODO;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
10. Nie przysługują Pani/Panu:
 prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO;
 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
lit. c RODO.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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