POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

___________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439 z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Dopuszcza się złożenie
odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem lokalowym
lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca
gromadzenia odpadów komunalnych.
Miejsce składania: Urząd Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Sulęczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi* / dotyczy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej**

Składający:

□

osoba fizyczna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa)

Nazwisko i imię*

Numer PESEL*/NIP**

Telefon kontaktowy

Adres poczty elektronicznej

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki

D. ADRES DO KORESPONDENCJI:
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
□ własność
□ współwłasność
□ użytkowanie wieczyste
□ zarząd lub użytkowanie
□ posiadanie ……………………………….……………… (podać tytuł będący podstawą do władania nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

F. DANE O NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne:

□
□

budynek mieszkalny jednorodzinny (do dwóch lokali mieszkalnych)
budynek wielolokalowy (powyżej dwóch lokali mieszkalnych)

F1. Deklaracja dotyczy:

□

całej nieruchomości

□

części nieruchomości

F2. OŚWIADCZAM, ŻE BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE SĄ DO ZNAJDUJĄCEGO
SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO:

□

tak

□

nie

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.

Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części C

.………………………..osoba/by
2.

Stawka opłaty (za osobę)

35,50 zł/miesiąc
3.

Wysokość opłaty (iloczyn ilości osób i stawki opłaty tj. poz. 1 x poz. 2)

.……………………... zł/miesiąc

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu

4.

kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku na osobę (nie dotyczy właścicieli nieruchomości którzy
w pkt. F2 zaznaczyli NIE)

Wysokość przysługującego zwolnienia (iloczyn ilości osób i kwoty przysługującego zwolnienia tj. poz. 1 x poz. 4)
Wysokość opłaty po zwolnieniach (różnica wysokości opłaty i wysokości przysługującego zwolnienia tj. poz. 3 - poz. 5)

10,50 zł/miesiąc
5.

………………………. zł/miesiąc
6.

.…………………….. zł/miesiąc

H. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C NINIEJSZEJ DEKLARACJI JEST
GROMADZONY POPIÓŁ, KTÓRY BĘDĘ ODDAWAŁ:

□

tak

□

nie

I. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ JEST:
□ podłączona do zbiorczej sieci zaopatrzenia w wodę
□ posiada własne ujęcie wody

J. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
□ posiada zbiornik bezodpływowy na ścieki (szambo) o pojemności ……………………. m³
□ posiada przydomową oczyszczalnię ścieków
□ podłączona jest do kanalizacji zbiorczej

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

L. ADNOTACJE ORGANU
Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2020 roku, poz.1427 z późn. zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sulęczyno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3) 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 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sulęczyno nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4) Podstawą naliczenia opłaty jest złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wzór ustala odrębna uchwała. Osobom, które nie złożą
w określonym terminie deklaracji, wysokość miesięcznej opłaty zostanie określona w drodze decyzji:
a) dla nieruchomości zamieszkałej na podstawie informacji z ewidencji ludności.
5) Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania: czyli do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, każdego roku
kalendarzowego. Wpłat można dokonywać również częściej, np. co miesiąc. Uiszczenia opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta (sołtysa) bądź przelewem na wskazany
rachunek bankowy – 63 8324 0001 0041 1981 2000 0390
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem
PESEL.
2) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono w części F na dwie grupy opisanych w punktach F1, F2,:
Punkt F1 – należy określić, czy właściciel nieruchomości składa deklarację dotyczącą całej nieruchomości, czy też tylko części nieruchomości, ponieważ część jej powierzchni wykorzystywana
jest do prowadzenia działalności gospodarczej.
Punkt F2 – należy określić, czy bioodpady stanowiące odpady komunalne zbierane są do znajdującego się na terenie nieruchomości kompostownika przydomowego.
2) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
W przypadku zaprzestania powstawania odpadów komunalnych na nieruchomości (np. na skutek zaprzestania zamieszkiwania nieruchomości przez okres dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy)
właściciel nieruchomości ma prawo do złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty z załączonym oświadczeniem zawierającym stosowne uzasadnienie.
W przypadku ponownego rozpoczęcia powstawania odpadów jej właściciel jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od daty ponownego rozpoczęcia powstawania odpadów
komunalnych na nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie 14 dni od daty zmiany właściciela składa deklarację, zgłaszając
ustanie obowiązku uiszczania opłaty. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia powstawania odpadów komunalnych
na nieruchomości.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:
− pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika,
− kopia umowy, w przypadku korzystania przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z wspólnego punktu gromadzenia odpadów,
5) Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinien:
− złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinien poświadczyć ten fakt, kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników
(umowa stanowi załącznik do deklaracji).
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej:
RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
przez Gminę Sulęczyno.
1. Administratorem danych osobowych jest WÓJT GMINY SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl;
2. W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego m.in. z naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia
2016 r. o ochronie danych.
5. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

