Data złożenia deklaracji

Załącznik
do uchwały nr XIII/103/2019 Rady Miejskiej
w Janowcu Wielkopolskim
z dnia 9.12.2019 r.

………………………………………………………………………………………….

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Nazwa i adres
organu
przyjmującego
deklarację:

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz wpisać datę zaistnienia zdarzenia):

❑1. Pierwsza deklaracja……………… ❑ 2. Korekta danych …………….... ❑3. Zmiana danych zawartych w deklaracji ………………..
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. właściciel, użytkownik wieczysty
❑ 2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty
❑ 3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
❑ 4. inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** dotyczy osoby fizycznej

*** wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑

1. osoba fizyczna
Nazwa pełna * / Imię i Nazwisko **

Imię ojca**

Nr PESEL **

❑ 2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Imię matki**

Nr NIP

Numer telefonu ***

Adres e-mail***

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
Województwo

Powiat

Ulica

Nr nieruchomości

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D.3. ADRES DO KORENSPONDENCJI - wypełnić jeżeli jest inny jak w części D.2.
Województwo

Powiat

Ulica

Nr nieruchomości

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
\ A. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ 1) zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny;
❑ 2) zabudowa wielolokalowa
❑ 3) zabudowa mieszana ( w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części, na której nie
zamieszkują mieszkańcy)
❑ 4) zabudowa letniskowa ( nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe

E.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Nr nieruchomości / Nr lokalu

Ulica

Gmina

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI JEDNORODZINNYMI
1. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik oraz kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym):
❑TAK ˟

❑NIE˟

Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w wysokości ……………. X ………………….=………………
Ilość osób

X

*zaznaczyć odpowiednie

kwota zwolnienia/
na 1 mieszkańca

F.2. SPOSÓB WYLICZENIA MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
2.1 LICZBA
MIESZKAŃCÓW
ZAMIESZKAŁYCH

2.2 STAWKA OPŁATY
( należy wpisać stawkę za
gospodarowanie odpadami )

2.3 ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI
OPŁATY Z TYTUŁU
KOMOSTOWANIA
BIOODPADÓW (należy wpisać

2.4 OPŁATA MIESIĘCZNA
(iloczyn poz.2.1 i poz. 2.2
minus poz. 2.3)

kwotę z poz.F.1)

…………………………

……………………….zł

……………………….zł

……………………….zł

Słownie:………………………………………………………………………………………….zł/m-c

F.3. SPOSÓB WYLICZENIA RYCZAŁTOWEJ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
3.1 LICZBA
DOMKÓW
LETNISKOWYCH

3.2 LICZBA NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA
CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE

3.3 WYSOKOŚĆ OPŁATY
RYCZAŁTOWEJ

……………………..

…………………………

…………………………..zł

3.4 ROCZNA OPŁATA
(iloczyn poz. 3.1 i poz.3.3
plus iloczyn poz. 3.2 i poz.3.3)

………………………….zł

Słownie:………………………………………………………………………………………….zł/m-c
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F 4. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKANCY A POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
1………………………………… x
ilość pojemników o poj. 120 l

………………………………………..= ………………………………………………..……zł
stawka opłaty za pojemnik
iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

2………………………………… x
ilość pojemników o poj. 240 l

………………………………………..= ………………………………………………..……zł
stawka opłaty za pojemnik
iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

x

…………………………………….….= ………………………….………………………….zł
stawka opłaty za pojemnik
iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

4………………………………… x
ilość pojemników o poj. 1100 l

……………………………………….= ……………………….………………………………zł
stawka opłaty za pojemnik
iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty

3…………………………………
ilość pojemników o poj. 360 l

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :……………………………….zł
Należy wpisać sumę poz. 1-4
słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości
Kwota miesięcznej opłaty - dotyczy właścicieli nieruchomości z części F2

zł

Kwota miesięcznej opłaty – dotyczy właścicieli nieruchomości z części F4

zł

Łączna miesięczna kwota opłaty

zł

Kwota rocznej opłaty - dotyczy właścicieli nieruchomości z części F3

zł

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)

szt.

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

………………………………………………………………………….……………..
(miejscowość i data )

Czytelny podpis
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J. ADNOTACJE BURMISTRZA
1. Uwagi organu

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438).

Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklaracje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
5. Opłatę określoną przez właściciela nieruchomości w części F.2 i F.4 deklaracji należy uiszczać w okresie co dwa miesiące, w
terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym.
6. Opłatę określoną przez właściciela nieruchomości w części F.3 deklaracji należy uiszczać jednorazowo z dołu w terminie do 15
września każdego roku za który powstaje obowiązek ponoszenia opłaty.
7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul.
Gnieźnieńska 3, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim
Nr 86 8959 0001 5500 0198 2000 0470 lub u inkasenta.
_______________________________________________________________________________________________
Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L z późn. zm.) - dalej RODO informuje Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Janowca Wielkopolskiego, który ma swoją siedzibę przy ul. Gnieźnieńska 3
tel. 52 302 30 34, email: urzad@um-janowiecwlkp.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.), co jest zgodne z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (np. ze względu
na sytuację szczególną osoby), wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane do Urzędu Skarbowego oraz zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt. 3 z zastrzeżeniem, że
w przypadku dochodzenia roszczeń finansowych będą przechowywane przez okres ich przedawnienia, a po tym okresie archiwizowane zgodnie z
rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. W przypadku niepodania danych osobowych
niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odebranie z Pani/Pana nieruchomości odpadów komunalnych.
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