Wzór wypełnienia deklaracji (ULGA NA KOMPOSTOWNIK)
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 20 grudnia 2019r.
DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE. SKŁADAJĄCY WYPEŁNIA OBOWIĄZKOWO POLA JASNE ORAZ WSTAWIA ZNAK ,,X’’ TAM
GDZIE JEST TO WYMAGANE. PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

1.

Numer PESEL 1)

2. Nr deklaracji

I _1I 2_I3_4 I_ 5I_ 6I 7_I_8 I_9 I 1_I_0 I1_ I

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
3. Dzień – Miesiąc – Rok

01 / 04/ 2020
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 )
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właściciel nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kołaczyce, na których zamieszkują mieszkańcy. Rozumie
się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania deklaracji :
1. Pierwszą w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Nową w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
BURMISTRZ KOŁACZYC
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu, w którym należy złożyć deklarację:

URZĄD MIEJSKI W KOŁACZYCACH; ul. Rynek 1; 38 – 213 Kołaczyce
C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)





pierwsza deklaracja 2)

data powstania obowiązku

….……. /………… / …………

01 /04 / 2020

nowa deklaracja / zmiana danych zawartych w deklaracji 3) data zaistnienia zmiany
korekta deklaracji 4)

okres, którego dotyczy korekta od ….……. /………… / ………… do .……. /………… / …………

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat )
właściciel nieruchomości





współwłaściciel nieruchomości

posiadacz nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu





użytkownik wieczysty

inny podmiot (należy podać jaki) ………………………………

E. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
E 1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko

8. Imię

KOWALSKI

JAN

9. Numer telefonu*

10. Adres e-mail *

000 000 000

……..@...pl

* Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest dobrowolne.

E 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
11. Gmina

12.Miejscowość

13.Ulica

KOŁACZYCE KOŁACZYCE NP.KWIATOWA

14.Nr
domu

111111

15. Kod pocztowy

16. Poczta

11- 111

KOŁACZYCE

E 3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż podany w części E2)
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Miejscowość

22. Ulica

25. Kod pocztowy

26. Poczta

23. Nr domu

24. Nr lokalu

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW
(zaznaczyć właściwy kwadrat )

27. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne 5) :

TAK
 NIE
G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dotyczy nieruchomości wskazanej w części E2
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6)

28.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E2

29.LICZBA ZAMIESZKAŁYCH NP.2 OSOBY

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez liczbę osób
wskazaną w poz. 29)
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadam kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 7)
Wysokość miesięcznej opłaty (różnica poz. 30 i 31)

18

zł / za 1 osobę

30.

36 (18 x 2)

zł

31.

4

zł

32.

32

zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
33. Miejscowość, data (dzień-miesiąc-rok)

34. Czytelny podpis

KOŁACZYCE; 01 – 04 - 2020

JAN KOWALSKI

I. ADNOTACJE ORGANU
35. Data złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

36. Podpis przyjmującego deklarację

POUCZENIE: W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach płatności kwoty opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
OBJAŚNIENIA:
1) Wypełniając powyższą deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL.
2) Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji, tj. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3) Zaznaczyć w przypadku składania nowej deklaracji, tj. w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkałych daną
nieruchomość).
4) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
5) W przypadku zaznaczenia posiadania kompostownika przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została w Uchwale Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
7) W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać zero.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kołaczyce reprezentowana przez Burmistrza Kołaczyc, mającego siedzibę pod
adresem ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce. Kontakt do Administratora: listowny na adres siedziby Administratora, e-mailowy:
sekretariat@kolaczyce.itl.pl lub telefoniczny: 134460249.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod
adresem: iod@kolaczyce.itl.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przepisów prawa miejscowego oraz
przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.

4.

Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu oraz adres e-mail przetwarzane są w celu ułatwienia kontaktu w sprawach dotyczących
gospodarki odpadami na podstawie Pani/Pana zgody. Podanie tych danych w formularzu deklaracji oznaczać będzie zgodę na ich
przetwarzanie. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, zakres danych został określony przepisami prawa. Niepodanie danych
spowoduje wszczęcie postępowania w rozumieniu przepisów z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane dobrowolne – dotyczące danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 4
będą przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe organom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcą/odbiorcami powierzonych danych osobowych będą: podmiot współpracujący z administratorem w zakresie obsługi odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbiorcą/odbiorcami mogą być również podmioty współpracujące z administratorem w
zakresie obsługi administracyjnej i informatycznej.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści
danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo żądania usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza rozporządzenie 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.

9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

