1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

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 z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą.

Składający:

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

Termin składania:

W terminie 14 dni od 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 lub określonej ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Wójt Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice
3. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

□

nowa deklaracja

4. Okres, od którego deklaracja obowiązuje

(miesiąc- rok)

□

korekta deklaracji 2)

__ __ -

__ __ __ __

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu

□
□

□ inny podmiot władający nieruchomością
□ użytkownik wieczysty
współwłaściciel 3)
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu
właściciel

□

B.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi ** dotyczy właściceli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

6. Nazwisko* / nazwa pełna**

7. Pierwszę imię */ nazwa skrócona**

8. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Pola 9,10,11 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

10. Imię ojca

11. Imię matki

__ __ - __ __ - __ __ __ __
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Telefon

23. E-mail

B.3 ADRES DO DORĘCZEŃ (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż w części B.2.)
24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

30. Nr lokalu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Poczta

34. Telefon

35. E-mail

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
36. Gmina

37. Ulica

38. Nr domu

39. Nr lokalu

40. Miejscowość

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
41. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
42. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje:

………………….
(liczba mieszkańców)

43. Wyliczenie miesięcznej opłaty:
………………….
(liczba mieszkańców)

………………….
X

………………….
=

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki
opłaty)

44. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi …...…...… zł

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….
E.2

od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
45. Wyliczenie miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:
………………….
(liczba mieszkańców)

………………….

X

=

(stawka opłaty)

………………….
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki
opłaty z uwzględnieniem zwolnienia)

46. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny z uwzględnieniem zwolnienia,
o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi …...…...… zł
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….
E.3 od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
47. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C powstają odpady komunalne
a)

worek 0,08 m3

…………………

x

(miesięczna liczba worków)

b)

worek 0,12 m3

…………………

pojemnik 0,12 m3

…………………

x

pojemnik 0,14 m3

…………………

x
x

(miesięczna liczba pojemników)

e)

pojemnik 0,24 m3

…………………

x

(miesięczna liczba pojemników)

f)

pojemnik 1,1 m3

…………………

………….…..

x

(miesięczna liczba pojemników)

………….…..

=
=
=

(stawka opłaty)

…………………….. zł
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

(stawka opłaty)

………….…..

…………………….. zł
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

………….…..

…………………….. zł
(iloczyn liczby worków i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

………….…..

…………………….. zł
(iloczyn liczby worków i stawki opłaty)

(stawka opłaty)

(miesięczna liczba pojemników)

d)

=

(stawka opłaty)

(miesięczna liczba worków)

c)

………….…..

…………………….. zł
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

=

…………………….. zł
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

48. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………….…...…...…zł
(suma pozycji a-f)

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….)
E.4

Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe
49. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji znajduje się: ……………………………….
(liczba domków lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

50. Wyliczenie ryczałtowej opłaty:
………………….
(liczba domków lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

X

………………….
(ryczałtowa roczna stawka opłaty)

=

………………….
(iloczyn liczby domków lub innych
nieuchomości wykorzystywanch na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe i
ryczałtowej rocznej stawki opłaty)

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
F

(wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomości, o której mowa w pkt.E1 lub E2 a w części nieruchomość, o której mowa w
pkt.E3.)

51. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają w
sposób określony w pkt. E.1 lub E.2 i E.3
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
………………….zł

+

………………….zł

=

………………….zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….)

G

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
52. Imię i Nazwisko
53. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

54. Czytelny podpis (pieczęć)

55. Imię i Nazwisko
56. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

57. Czytelny podpis (pieczęć)

58. Imię i Nazwisko
59. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

60. Czytelny podpis (pieczęć)

H. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA
1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP
wpisują pozostali właściciele nieruchomości.
2. Korekta deklaracji składana jest w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t.j.Dz.U. z 2019
poz. 900 z późn. zm.)
3. W przypadku składania deklaracji przez współwłaścicieli, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie jedną deklaracje, w takim przypadku w części B.1 deklaracji należy wpisać dane jednego
z nich, zaś dane pozostałych współwaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji.

POUCZENIA
W przypadku niepłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WÓJT GMINY PILCHOWICE z siedzibą w PILCHOWICACH, ul. DAMROTA 6, 44–145 PILCHOWICE, adres e-mail:
ug@pilchowice.pl, tel. 32-235-65-21
2.Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Leszek Proszowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: nowator@nowator.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

