Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 7 września 2018 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Miejsce składania
Organ do którego
składana jest
deklaracja

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz.
1289 ze zm.) zwana dalej „ustawą”.
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub nastąpienia
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
Urząd Gminy Poświętne ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
Wójt Gminy Poświętne

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji - obowiązek wynika z art. 6m ustawy (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja
□ Nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany ____ - _____ - ___________)
Uzasadnienie zmiany:……………………………………………………………………………………....…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub ustania obowiązku naliczenia opłaty.
□ Korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany _____ - _____ - ___________)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Zaznaczyć właściwy kwadrat
□właściciel
□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ zarządca nieruchomości

□ inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)

C. DANE IDENTYFIKACYJNE właściciela nieruchomości
3. Imię i Nazwisko
4. Data urodzenia

5. PESEL

7. Imię ojca

8. Imię matki

6. NIP

8. Numer telefonu (nieobowiązkowo)

9. Adres e-mail (nieobowiązkowo)

C.1. ADRES DO KORESPONDENCJI
10. Ulica

11. Numer domu

14. Kod pocztowy

12. Numer lokalu

13. Miejscowość

15. Poczta

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
16. Ulica

17. Numer domu

20. Kod pocztowy

18. Numer lokalu

19. Miejscowość

21. Poczta

22. Numer ewidencyjny działki wg rejestru gruntów (w przypadku braku nadania numeru domu):

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE współwłaściciela nieruchomości
23. Imię i Nazwisko
24. Data urodzenia

25. PESEL

27. Imię ojca

28. Imię matki

29. Numer telefonu (nieobowiązkowo)

26. NIP

30. Adres e-mail (nieobowiązkowo)

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI
31. Ulica

32. Numer domu

35. Kod pocztowy

33. Numer lokalu

34. Miejscowość

36. Poczta

D. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW
37. NA NIERUCHOMOŚCI WYMIENIONEJ W CZĘŚCI C2 ODPADY KOMUNALNE BĘDĄ ZBIERANE I
ODBIERANE:
 □ w sposób selektywny

□ w sposób nieselektywny

E. DANE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
E.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.2 38.
niniejszej deklaracji zamieszkuje (należy podać liczbę osób
zamieszkujących nieruchomość)
…................... osób
F. WYLICZENIE OPŁATY I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Stawka opłaty określona w odrębnej Uchwale Rady Gminy Poświętne w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca.
W przypadku wyboru nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych odpadów) należy wybrać
wyższą stawkę, a przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową.
Stawka opłaty określona w odrębnej Uchwale Rady Gminy
39.
Poświętne
………………zł/osoba

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w części E.1.
40.
niniejszej deklaracji)
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 39. należy pomnożyć przez
41.
liczbę osób wskazaną w poz. 40)
42. Data wypełnienia deklaracji

.............................osób/a
…………..…..zł/miesiąc

43. Podpis składającego deklarację

……………………………………………………

44. Podpis współwłaściciela

……………………………………………………

G. ADNOTACJE ORGANU

H. Pouczenie: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie uchwały Rady Gminy Poświętne w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017.
poz. 1201 ze zm.)
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Poświętne, reprezentowana przez Wójta Gminy Poświętne,
z siedzibą: ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, a z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iodsk@tbdsiedlce.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.).
3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika w art. 6 m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2017 nr poz. 1289)”
5. Państwa dane mogą być przekazywane instytucją upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej
lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
7. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnym

*nieobowiązkowe – wypełnienie wskazanego pola jest dobrowolne i zależy wyłącznie od woli osoby wypełniającej
deklarację, zaś brak jego wypełnienia nie wywołuje jakichkolwiek skutków.

