Załącznik do uchwały Nr XII/116/19

Wyczyść dane

Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 19.12.2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010)

Składający

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania

W terminie do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI*

BURMISTRZ CHEŁMKA
URZĄD MIEJSKI W CHEŁMKU
UL. KRAKOWSKA 11, 32-660 CHEŁMEK
* deklaracja może być złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Warunki i tryb składania deklaracji w ww. sposób określa odrębna
uchwała Rady Miejskiej w Chełmku

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca): …………………..…………………….....…..………………….
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI (data zaistnienia zmiany): ……..…………………………………....……………………………………………….
KOREKTA DEKLARACJI (okres, którego dotyczy korekta):……………………………………………………………………………………………………….

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ: (tytuł prawny do nieruchomości wykazanej w części D)
Właściciel
Współwłaściciel

Inny podmiot władający nieruchomości:

Spółdzielnia mieszkaniowa/ wspólnota
mieszkaniowa

……………………………………………………………….

Użytkownik wieczysty

(podać jaki)

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ – OSOBY FIZYCZNE:
(pola 2 ,4 i 6 należy wypełnić tylko w przypadku, gdy małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości wskazanej w części D, nie dotyczy w przypadku rozdzielności
majątkowej)

1. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości

2. Imię i nazwisko małżonka właściciela nieruchomości

3. Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)1 właściciela
nieruchomości:

4. Identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP)1 małżonka właściciela
nieruchomości:

5. Data urodzenia (podać w przypadku braku PESEL/NIP):
(dzień – miesiąc- rok)
……. - ……. - …………
7. Nr telefonu właściciela nieruchomości:

6. Data urodzenia (podać w przypadku braku PESEL/NIP):
(dzień – miesiąc- rok)

……. - ……. - ……………

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ - OSOBY INNE NIŻ FIZYCZNE:
2. Identyfikator podatkowy 1

1. Pełna nazwa

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ: (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wykazany w części D)
1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

C.4. ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA WŁAŚCICIELA WYKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. pole 2 i 4:
(należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wykazany w części D)

1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

C.5. ADRES DO KORESPONDENCJI: (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wykazany w części D)
1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

Bobrek

5. Kod pocztowy

32-661

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW:
E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
1.

identyfikatorem podatkowym jest PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi
zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

E.2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

1

….....………………………… osób
(należy podać liczbę mieszkańców)

F. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

1

………………..…………

29
…………..……………….

X

(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

=

29,00
…………………………………..…….…….zł

2

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

29,00
……………………………………….zł

Kwota przysługującego zwolnienia

0,00
……………………………………….zł

Wysokość opłaty po zwolnieniach

……………………………………….zł

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

……………………………………….zł

29,00

87,00

G.1 PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY GO REPREZENTUJĄCEJ
1. Data:

2. Czytelny podpis:
Właściciela nieruchomości

Małżonka właściciela nieruchomości

………………………………………………………………………………………………………………

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku niewykonania w całości lub w części zadeklarowanego zobowiązania, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OBJAŚNIENIA
1. Miejsce zamieszkania oznacza centrum życiowe, miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności
związanych z wypoczynkiem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. W części E.2 niniejszej deklaracji należy
zatem podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych. Miejsce zamieszkania nie powinno być utożsamiane z miejscem
zameldowania, które jest kategorią przynależną prawu administracyjnemu i ma związek z ewidencją ludności.
2. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informacje zawarte w części E, pole E.1, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia Burmistrzowi Chełmka, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie
oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności deklaracji ze stanem faktycznym, Burmistrz Chełmka stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym
mowa w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Chełmku. Utrata prawa do ww. zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej
jednej z ww. przesłanek.
3. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje
je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym Burmistrza Chełmka oraz właściciela nieruchomości.
4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Chełmku.
5. Wyliczoną w deklaracji opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
6. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Chełmka zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji
i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.
7. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub
budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
8. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem sytuacji, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
9. Jeżeli osoba zobowiązana do złożenia deklaracji działa przez pełnomocnika, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo.
10. W związku z realizacją wymogów 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”), uprzejmie informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Chełmka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Chełmku: ul. Krakowska 11, 32-660
Chełmek, tel. (33) 844 90 00, faks (33) 844 90 19, e-mail: urzadmiejski@chelmek.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@chelmek.pl, telefonicznie lub
pisemnie na adres siedziby Administratora. Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1
lit.c RODO), związanego w szczególności z realizacją obowiązku wynikającego z odbioru odpadów, podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania
Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji usługi odbioru odpadów, jednak nie dłużej niż 10 lat od
zakończenia realizacji usługi odbioru odpadów. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy
prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania (poprawiania) swoich
danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych; żądania przeniesienia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
2

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku.

