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

PESEL* ………………………

NIP** ………………………

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 250).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Przez
właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Wielunia.
plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - parter.

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Organ:
Miejsce składania deklaracji:

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

□

pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku opłaty ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Nowa deklaracja składana w przypadku:

□

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty - data zaistnienia obowiązku opłaty ……………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

□

ustania obowiązku uiszczania opłaty - data ustania obowiązku opłaty ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

□

korekta danych zawartych w deklaracji - data powstania obowiązku opłaty ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami).

B. DANE WŁASCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□

□
□

Właściciel
Użytkownik Wieczysty
*

Współwłaściciel

□

Inny podmiot władający nieruchomością

Jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

**

Imię i nazwisko / Pełna nazwa

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Nazwa skrócona
*

**

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Kraj

Województwo

Ulica

Gmina
Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu (dane nieobowiązkowe)

Adres email (dane nieobowiązkowe)

Poczta

Nr lokalu

Osoby upoważnione do reprezentowania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE1
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Deklaracja dotyczy - (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

całej nieruchomości

części nieruchomości

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w pkt C).
Oświadczam, iż odpady komunalne będą zbierane w sposób : (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

selektywny

nieselektywny

1

2

Liczba mieszkańców

Stawka opłaty

3
Wysokość opłaty (iloczyn liczby
mieszkańców i stawki opłaty 1 x 2)
zł

zł

Wysokość miesięcznej opłaty wynosi:

zł

E. DANE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację

F. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Pouczenie:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania własnego gminy polegającego na objęciu wszystkich właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
na
terenie
gminy
Wieluń
systemem
gospodarowania
odpadami
komunalnymi,
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289
z późniejszymi zmianami).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania złożonej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa tj. art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późniejszymi zmianami).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

