Załącznik 1
do Uchwały Rady Gminy Załuski
Nr 169/XXI/20 z dnia 27 listopada 2020r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439);
Uchwała Nr 169/XXI /20 z dnia 27 listopada 2020 r. roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.

SKŁADAJĄCY

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na
obszarze Gminy Załuski.

TERMIN SKŁADANIA

Art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1439);
Termin złożenia pierwszej deklaracji –w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10
dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

MIEJSCE SKŁADANIA

Urząd Gminy Załuski, 09-142 Załuski 67

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

WÓJT GMINY ZAŁUSKI, Załuski 67
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji –

Pierwsza deklaracja
data zmiany

....................................................
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel

Użytkownik wieczysty

Współwłaściciel

Jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu

Inny podmiot władający nieruchomością 1

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Rodzaj składającego deklarację
osoba prawna

osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
D.2. Nazwa pełna (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych) / Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)

1 Przyjmuje się, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (art. 2 ust. 1 pkt 4) przez inne
osoby władający nieruchomością rozumie się dzierżawcę czy najemcę, posiadacza ( w tym samoistnego w
rozumieniu art. 336 k.c.) oraz korzystającego, jeżeli dana nieruchomość została oddana do korzystania.

D.3. IDENTYFIKATOR
PESEL /NIP2

REGON

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer telefonu (dobrowolnie) E-mail (dobrowolnie)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Numer lokalu

E.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Numer lokalu

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.1 niniejszej deklaracji
zamieszkuje: ………osób (należy podać faktyczną liczbę osób zamieszkałych)3
2.Oświadczam, że korzystanie z nieruchomości wskazanej w części E.2, na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
odbywać
się
będzie
w
następujących
miesiącach
………………………………………………………….. .
G. WYLICZENIE
KOMUNALNYMI

MIĘSIECZNEJ

OPŁATY

ZA

GOSPODAROWANIE

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w części F)

ODPADAMI

……………….. osób

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Załuski w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
Nr Identyfikacji Podatkowej (NIP) podają tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie
przepisów ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 2020 r., poz. 170 z ze zm.).

2

3 Przyjmuję się, że mieszkańcem jest osoba wytwarzająca odpady komunalne w swoim miejscu zamieszkania.
Fakt zameldowania nie przesądza o faktycznym miejscu zamieszkania danej osoby, lecz samo przebywanie
na danej nieruchomości. W oparciu o art. 2 lit. d rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr
763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008) miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

……………… zł/osobę

Wyliczenie miesięcznej opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć
przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz pomniejszyć
o ewentualne zwolnienie dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
………………. zł/miesiąc
kompostowniku przydomowym określone w uchwale Rady Gminy
Załuski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty).
Roczna stawka opłaty od nieruchomości na której znajduje się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe określona w uchwale Rady Gminy
Załuski w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej ………………… zł/rok
opłaty.

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE

……………………………………………………………………
Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego4 (niepotrzebne skreślić)
J. ADNOTACJE ORGANU
Pouczenie:
W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a z
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz.
2070)
Objaśnienia:
1.
2.

4

Pola deklaracji części A-H niniejszej deklaracji wypełnia składający deklarację. Wypełnienie następuje
komputerowo lub ręcznie; dużymi drukowanymi literami; czarnym lub niebieskim kolorem.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana ( art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.)

Należy dołączyć pełnomocnictwo z dowodem opłaconej opłaty skarbowej.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy
składaniu deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Załuski (dalej:
„Administrator”) z siedzibą: Załuski 67, 09-142 Załuski. Z Administratorem można
się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Załuski 67, 09-142
Załuski lub drogą mailową pod adresem: ugzaluski@zaluski.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: ugzaluski@zaluski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – rodo), ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia deklaracji o wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie
przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie
sprawy będącej następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego,
udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z
terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem
ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
13. Administrator może, w celu prawidłowego wykonania umowy, zlecić osobom trzecim
(w szczególności podwykonawcom) wykonywanie niektórych czynności
wchodzących w zakres czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych
przez Zleceniodawcę (podpowierzenie przetwarzania danych osobowych), na
podstawie odrębnej umowy, sporządzonej w formie pisemnej.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, ….............................................wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
............................................................
/data/podpis/

