Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/225/22
Rady Gminy Świętajno z dnia 15.06.2022r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021r., poz. 888 ze
zm.)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych będących
właścicielami lub użytkownikami wieczystymi, współwłaścicielami a także jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością.
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Urząd Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno 104, tel. 87 521 54 20, fax. 87 521 54 14
Wójt Gminy Świętajno, 19-411 Świętajno 104.

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

□
□

1.1. pierwsza deklaracja
1.2. zmiana danych zawartych w deklaracji od:

1.3. ………………………………….……
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy osób fizycznych, ** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

2. Rodzaj składającego deklarację

□

2.1.osoba fizyczna

□

2.2.osoba prawna

□

2.3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3. Nazwisko i imię */ pełna nazwa**
............................................................................................................................. .............................................

4. Numer PESEL*

............................................................................................................................. .............................................
5. Identyfikator REGON **
6. Numer NIP **

7. Numer telefonu

8. Adres e-mail

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

C.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(proszę wypełnić gdy adres jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby w pkt C)

19. Gmina

20. Ulica

21. Nr domu

23. Miejscowość

24. Kod pocztowy

25. Poczta

22. Nr lokalu

26. Obręb/arkusz/numer działki (proszę wypełnić jeżeli nie ma nadanego numeru budynku)
............................................................................................................................. .............................................................................................. ...

D. Oświadczam, że deklarowana nieruchomość jest:
27. Rodzaj nieruchomości

□

□

□

(nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy)

(nieruchomość na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

3. nieruchomością na której znajdują
się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez
część roku

Należy wypełnić część E.1.

Należy wypełnić część E.2.

Należy wypełnić część E.3.

1. zamieszkana

2. niezamieszkana

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE KOMUNALNYMI
E.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
28. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik i bioodpady stanowiące odpady komunalne będą w nim

kompostowane
□ Tak
□ Nie
Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
29.

30.

Wysokość miesięcznej opłaty bez
zwolnienia za kompostowanie bioodpadów
(iloczyn poz. 29 i 30)
31.

zł/osobę/miesiąc

Kwota zwolnienia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
wyliczona jako iloczyn liczby mieszkańców i przysługującego zwolnienia
(wypełnić

zł/miesiąc
32.

tylko w przypadku odpowiedzi „tak” w poz. 28)
33.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(poz. 31 – poz. 32)
zł/miesiąc

34. Oświadczam, że na terenie nieruchomości jest wytwarzany popiół:

□ Tak

□ Nie

E.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
35. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.1. niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają:

przez cały rok, w miesiącach .........................................................................................................................................
(jeśli nie przez cały rok to wymienić miesiące)

Rodzaj
pojemnika

Liczba pojemników

Stawka opłaty

36.

37.

40.

41.

44.

45.

48.

49.

52.

53.

120 l

Iloczyn liczby pojemników, stawki
opłaty i liczby wywozów

38.

39.

42.

43.

46.

47.

50.

51.

54.

55.

zł/pojemnik

240 l

zł/pojemnik

1100 l

zł/pojemnik

KP-7
70 l

Liczba wywozów w
miesiącu

zł/pojemnik

(kosze
uliczne)

zł/pojemnik
56.

RAZEM:

E.3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

57. …………………………………………..

X

58. ………………………………

(liczba domków letniskowych na nieruchomości lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe)

(ryczałtowa stawka opłaty)

=

59. …………………………………zł
(iloczyn liczby domków/innych
nieruchomości i ryczałtowej stawki
opłaty)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
60.

………………………………………
(miejscowość i data)

61. .…………………..………………..
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU
62. ...........................................................................................................................................................................................................................................

1)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r., poz. 479 ze zm.).

2)

W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2021r., poz. 1540 ze zm.), pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składa się wraz z deklaracją.

Objaśnienia:
Część D
Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – określonych w części D deklaracji, podzielono na trzy grupy opisane w
punktach 1, 2, i 3:
Pkt 1 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy. W przypadku właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych (bloki), deklarację składa zarządca nieruchomości
(zarząd wspólnoty) w imieniu wszystkich właścicieli. Właściciele nieruchomości zamieszkanych (pkt 1) wypełniają deklarację w części E.1.
Pkt 2 – dotyczy właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np.: placówki oświatowe,
sklepy, cmentarze, urzędy, hotele, instytucje, zakłady usługowe. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych (pkt 2) wypełniają deklarację
w części E.2.
Pkt 3 – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości (pkt 3) wypełniają deklarację w części E.3.
Część E
E.1. – wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Zwolnienie z części opłaty dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć
budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
E.2. – wyliczenie miesięcznej opłaty, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej wielkości, stawki opłaty i liczby wywozów
w miesiącu za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli na nieruchomości niezamieszkanej odpady komunalne powstają okresowo,
należy podać miesiące, w których powstają odpady. Właściciel nieruchomości będzie obciążany opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiącach, kiedy faktycznie powstają odpady.
E.3. – roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby domków letniskowych na
nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej stawki opłaty.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno, telefon kontaktowy: 87 502
70 10
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@swietajno.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy ordynacja podatkowa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, m.in. do ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w razie istnienia zaległości z tytułu przedmiotowej opłaty w celu podejmowania działań
informacyjnych, windykacyjnych oraz jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) ww. rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/a danych będą podmioty, które są uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pan/i prawo do:

1.
2.
3.

Dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich
danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem.
Prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych.
Wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

