
Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Urząd Gminy

Data przyjęcia i podpis

Potwierdzenie przyjęcia deklaracji przez Sołtysa

Data przyjęcia i podpis

   Załącznik Nr 1
   do Uchwały Nr XVI/110/2019
   Rady Gminy Wolanów
   z dnia 13 grudnia 2019 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

 ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:  Obowiązek złożenia deklaracji  wynika  z art.6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t. j. Dz.U. z  2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A.  NAZWA I ADRES ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ:
                                                                                          Wójt Gminy Wolanów 

ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów

B. ZŁOŻENIE DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji:

    □  pierwsza deklaracja                         □ nowa deklaracja-zmiana danych

 

□ złożenie korekty deklaracji1

2. Przyczyny złożenia deklaracji                                                                                                                       data zaistnienia zmian          

□  zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca                                                             |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|
□  zmiana  danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty                                                  Dzień-Miesiąc-Rok
                                                                                                                                                                                    

C.   PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI2

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ Właściciel nieruchomości                     □ Współwłaściciel                      □ Użytkownik wieczysty                      □ Zarządca                     

□ Inne podmioty (podać jakie) ……………………………………

 
D.   DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna

4. Nazwisko 5. Pierwsze imię 6. Drugie imię

7. Pesel 8. Imię ojca 9. Imię matki

10. Telefon 11. E-mail

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne3

12. Miejscowość 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (jedynie w przypadku braku nr domu) 17. Kod pocztowy 18. Poczta

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta

E. POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA
29.Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt. D.2. wyposażona jest w przydomowy kompostownik: 

                            □ TAK □ NIE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

30.Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Wolanów
 
……………... zł/osobę

31. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.24

Łączna ilość osób …………………….



32.Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 31)

     ………………………    zł/miesiąc
33.Opłata kwartalna (kwotę z poz. 32 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 

     ………………………    zł/kwartał

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
34. Data

|_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|
  Dzień-Miesiąc-Rok

35. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

H. ADNOTACJE ORGANU
36.Uwagi organu

  
POUCZENIE:
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 33 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).  
   
 OBJAŚNIENIA:

1. Korektę deklaracji należy złożyć w przypadku ujawnienia przez właściciela błędów lub omyłek popełnionych w złożonej deklaracji.
2. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4. Należy wskazać faktyczną liczbę osób zamieszkałych niezależnie od faktu zameldowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

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 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - zwanym dalej RODO informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wolanów.
2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z którym  mogą  się  Państwo  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Podanie  przez  Państwa  danych  jest  obowiązkowe  i  wynika  z  realizacji  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Administratorze  zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o  postępowaniu
egzekucyjnym  w  administracji  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1438  ze  zm.),  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ww. aktów prawnych.

4. Państwa  dane osobowe  będą przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do realizacji  ww.  celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo do sprostowania,
c) prawo do usunięcia swoich danych osobowych po okresie nie krótszym niż przewidują to przepisy archiwalne,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…...…......................................
             Podpis wnioskodawcy

mailto:inspektor@cbi24.pl

