Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/72/2019
Rady Gminy Gawłuszowice z dnia 20 grudnia 2019r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
zwaną dalej ustawą
formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gawłuszowice
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
Urząd Gminy Gawłuszowice; 39-307 Gawłuszowice 5A

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLATRACJI

Wójt Gminy Gawłuszowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 deklaracja składana po raz pierwszy (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty: ……………………………………..)
 nowa deklaracja - zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji (data zaistnienia zmian: .................................)
 korekta deklaracji (data zaistnienia zmian: ...............................)
Właściciel nieruchomości ma obowiązek założenia wraz z korekta deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty- zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2.Imię i nazwisko* / Pełna nazwa**:
3. Numer PESEL*

4 . REGON**

5. NIP**

6. Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. zarządca

 4. użytkownik wieczysty
 5. współużytkownik wieczysty
 6. inny (wpisać jaki np. użytkownik, najemca, dzierżawca): ....................................

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
7. Kraj
10. Gmina

8.Województwo

9. Powiat

11. Ulica

12. Nr domu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

17. Telefon***

18. Faks***

19. e-mail***

13. Nr lokalu

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
20. Gmina
24. Miejscowość

21. Ulica

22. Nr domu
25. Kod pocztowy

26. Poczta

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

23. Nr lokalu

G. WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
28. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość

…………………………

29. Stawka opłaty

……………………….zł

30. Wysokość miesięcznej opłaty
(ilości osób z poz. 28 należy pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. 29)

31. Kwota przysługującego zwolnienia

……………………….zł
……………………….zł

32. Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach
……………………….zł

(różnica poz.30 i poz.31)

33. Wysokość opłaty za okres 3 miesięcy
(kwotę z pozycji 32 należy pomnożyć przez 3)

……………………….zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
34. Imię

35. Nazwisko

36. Data (dzień-miesiąc-rok)

37. Podpis

I.

ADNOTACJE URZĘDU GMINY

38. Adnotacje

39. Data(dzień-miesiąc-rok)

40. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Objaśnienia:
* Dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** Dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
***Pole nieobowiązkowe
1) W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
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 Gawłuszowice w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zamian. Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) Wysokość zobowiązania określonego w niniejszej deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez gminę
metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, zgodnie z art. 6o ustawy.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gawłuszowice,
Adres: Gawłuszowice 5a, 39-307 Gawłuszowice;
Kontakt mailowy: sekretariat@gawluszowice.pl
kontakt telefoniczny: (17) 774 42 82.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: iod@gawluszowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym
z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
o prawie do wnoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

