Deklarację w sposób czytelny wypełnia władający nieruchomością.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z. Dz. U. z 2019
r. poz. 2010 z późn. zm.).

Składający:

Władający nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

Termin składania deklaracji:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca
następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja
WÓJT GMINY WĄSOSZ
PLAC RZĘDZIANA 8
19-222 WĄSOSZ
B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ pierwsza deklaracja

data zamieszkania …………………………….

☐ zmiana danych zawartych w poprzedniej

deklaracji

☐ ustanie obowiązku uiszczenia opłaty

data zaistnienie zmiany ……………………………….
data zaistnienie zmiany ……………………………….

Uzasadnienie złożenia deklaracji:

☐

zamieszkanie nowonarodzonego dziecka

☐

zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości

☐

przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy

☐

wyjazd mieszkańca do innej gminy

☐

przyjazd mieszkańca z zagranicy

☐

inny (podać jaki) …………………………………………………………………….…………………

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
3. Tytuł władania nieruchomością: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

☐ właściciel, użytkownik, posiadacz
☐ współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz
☐ zarządca
☐ inny podmiot władający nieruchomością
……………..……………………………………………………………………………………...............................
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko* / Pełna nazwa składającego deklarację**

5. Imię ojca*

8. Nr telefonu***

6. Imię matki*

7. PESEL* / NIP** / REGON**

9. Adres e-mail***

D.2 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
10. Miejscowość

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Ulica

14. Kod pocztowy

15. Poczta

16. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku nie nadania numeru budynku / posesji):

D.3 DANE DO KORESPONDENCJI - jeżeli jest inny, niż adres w części D.2
17. Województwo

18. Ulica

19. Nr domu

22. Kod pocztowy

23. Poczta

21. Miejscowość

20. Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE WŁADAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIĄ
24.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2 deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………
(należy podać liczbę osób)

25. Oświadczam,

że powstające bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zagospodarowane w przydomowym
kompostowniku (zaznaczyć właściwy kwadrat).

☐
26. Wyliczenie

☐

TAK

NIE

kwoty zwolnienia przysługującej z tytułu kompostowania bioodpadów na 1 miesiąc:

x
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

=
Wysokość przysługującego
zwolnienia

Kwota zwolnienia ustalona
odrębną uchwałą

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
27. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny

x
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

28. Wyliczenie

Stawka opłaty dla odpadów
gromadzonych selektywnie uchwalona
przez Radę Gminy Wąsosz

za 1 miesiąc:

=
Kwota zwolnienia wyliczona
w pkt. 25,
jeżeli nie dotyczy - pominąć

Wysokość
miesięcznej opłaty

opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny

Wynik obliczonej opłaty
miesięcznej z poz. 27

x

3
Ilość miesięcy w kwartale

=

na kwartał:

Wysokość kwartalnej opłaty

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
29. Oświadczam, że podane dane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością

…………………………………………………………………..
Miejscowość i data

…………………………………………………………………..
Czytelny podpis

H. ADNOTOACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza
deklaracja
stanowi
podstawę
do
wystawienie
tytułu
wykonawczego,
zgodnie
z
przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Objaśnienia
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta
Gminy Wąsosz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wąsosz w terminie do 10 dnia miesiąca po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym
miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne
miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6
miesięcy od dnia tego zdarzenia.
6) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację zawarte w części E24 nie posiada kompostownika
przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub uniemożliwia
Wójtowi Gminy lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze
stanem faktycznym, Wójt Gminy stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do w/w zwolnienia następuje od
pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania w terminach kwartalnych: do 15 marca – I kwartał; do 15 czerwca
– II kwartał; do 15 września – III kwartał; do 15 grudnia – IV kwartał w kasie Urzędu Gminy Wąsosz lub na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Wąsosz nr konta 22 8768 0003 2605 5101 2000 0310 BS Szczuczyn O. Wąsosz.
1. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych
nieruchomości.
2. Wyliczenie wysokości przysługującego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów należy obliczyć wskazując liczbę osób
zamieszkałych na nieruchomości razy kwotę zwolnienia na jednego mieszkańca ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy Wąsosz. Otrzymaną
kwotę należy przenieść do właściwej komórki w pozycji 27.
3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej wylicza się mnożąc liczbę osób zamieszkałych
na danej nieruchomości oraz stawkę opłaty uchwaloną na jednego mieszkańca, a w przypadku zadeklarowania gospodarowania bioodpadów
w kompostowniku pomniejszyć ją o wysokość przysługującego zwolnienia z tego tytułu (wyliczoną w poz. 26 deklaracji). Tak obliczoną
miesięczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy przemnożyć przez trzy (liczba miesięcy w kwartale).
1)

* - dotyczy osób fizycznych
** - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
*** - dane dobrowolne

KLAUZURA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE.L. z 2016r. Nr. 119. s. 1 ze zm.) - dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wąsosz (dalej: „ADMINISTRATOR) z siedzibą: Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz lub
drogą
e-mailową pod adresem: wojt@gminawasosz.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu
mailowego: iodo@gminawasosz.pl.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku ze złożeniem deklaracji
w celu naliczenia opłaty za odpady komunalne jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.
6m ust. 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 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);
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem możliwości
realizacji usługi/zadania.
8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem się:
…………………………………
data, podpis

