POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, 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, dalej zwana Ustawą
oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (a także współwłaściciel, użytkownik
wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz
inne podmioty władające nieruchomością).

Termin składania:

Pierwsza deklaracja – 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Nowa deklaracja – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec

A. ORGAN DO KTÓREGO ADRESOWANA JEST DEKLARACJA
WÓJT GMINY KOŚCIELEC
ul. Turecka 7/3
62-604 Kościelec
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ……………………….)
□ korekta deklaracji (data powstania obowiązku ………………………)
□ nowa deklaracja (data zaistnienia zmian: …….………………)
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

□ właściciel nieruchomości
□ jednostka organizacyjna lub osoba

□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością

posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko / Nazwa podmiotu (dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych)

PESEL (osoba fizyczna)
Nr telefonu:

NIP (pozostałe podmioty nie będące osobami fizycznymi)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA, KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Województwo:

Kraj:
POLSKA

Powiat:
WIELKOPOLSKIE

KOLSKI

Gmina:

Ulica:

Nr domu

KOŚCIELEC
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu

F. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY (wypełnić, jeśli jest inny niż w części E)
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba mieszkańców
zamieszkujących
podaną nieruchomość
w poz. E

Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

1

2

……………..

………….. zł

Oświadczam, że
posiadam
kompostownik
przydomowy oraz że
odpady ulegające
biodegradacji będę
gromadzić w
kompostowniku
3
4
□ TAK

□ NIE

Kwota zwolnienia w
przypadku posiadania
przydomowego
kompostownika

Miesięczna wysokość
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

5

6

(Liczba osób x 2zł)

(Iloczyn poz. 1 i 2
minus poz. 5 )

………….. zł

………….. zł

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za okres dwóch miesięcy wynosi …..…………. zł
H. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………..

…………………………………..

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kościelec deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć w przypadku oczywistej omyłki pisarskiej, błędu rachunkowego lub
innych omyłek w złożonej już deklaracji (zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa.
4. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca. W przypadku
śmierci mieszkańca złożenie deklaracji może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
5. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania
deklaracji. Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest pełnomocnictwo, prawomocne
postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze
zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu
osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej, itp.
6. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii
podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom,
dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 zwanym dalej RODO informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kościelec jest Wójt Gminy
Kościelec, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec,
2) funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Barbara Spławska-Żądło, kadry@koscielec.nowoczesnagmina.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych dotyczących prowadzenia
systemu gospodarki odpadami polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Kościelec, związanych z obowiązkiem składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO /przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi danych z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej/ w związku z art. 6m
ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z
instrukcją kancelaryjną Urzędu Gminy Kościelec,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do
przenoszenia danych,
7) w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu podczas przetwarzania danych przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, brak podania
danych osobowych uniemożliwi organowi realizację obowiązku określonego w pkt 3,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany oraz nie będą
podlegały profilowaniu.

