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1. Numer dokumentu

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/56/2019
Rady Gminy Rossosz
z dnia 28 listopada 2019 r.

D-O
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością położoną na terenie Gminy Rossosz.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8, 21-533 Rossosz
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole)

1. pierwsza deklaracja (data)……………..…  2. nowa deklaracja (data)………….…...  3. korekta deklaracji

(data)……….…...….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
(podać przyczynę zmiany)

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe pole)

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

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

8. Pierwsze imię

9. Drugie imię

10. PESEL*/ NIP */ REGON *

11. Data urodzenia (dzień – miesiąc - rok)

12. Imię ojca

13. Imię matki

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA
14. Kraj

17. Gmina

15. Województwo

16. Powiat

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

24. Nr telefonu

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

25. Adres e-mail
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E. DANE O NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
26. Położenie nieruchomości (adres)

E.2. TYTUŁ PRAWNY
27. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwe pole)





1. użytkowanie wieczyste

2.

28. Rodzaj posiadania samoistnego (zaznaczyć właściwe pole)

1. własność
2. współwłasność
29. Rodzaj użytkowania (zaznaczyć właściwe pole)





1. posiadanie

2.

1. posiadanie
2. współposiadanie
30. Rodzaj posiadania zależnego (zaznaczyć właściwe pole)

współużytkowanie

współposiadanie

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSOPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
31. (zaznaczyć pole)

Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne



F.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LICZBY MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E
deklaracji zamieszkuje:

32. Liczba mieszkańców

osoba \osoby \osób*

F.3. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY
33. Kwota opłaty

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W LICZBIE OD 1 DO 5:
Kwota opłaty naliczana jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki określonej właściwą Uchwałą Rady Gminy Rossosz
34. Kwota opłaty

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W LICZBIE POWYŻEJ 5:
Kwota opłaty od gospodarstwa domowego określa właściwa Uchwałą Rady Gminy Rossosz

ZWOLNIENIA W CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH SĄ KOMPOSTOWANE BIOODPADY W
PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

35. Kwota opłaty

Kwotę zwolnienia z części opłaty określa właściwa Uchwała Rady Gminy Rossosz.
36. Kwota miesięcznej opłaty

KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) – z uwzględnieniem zwolnienia

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
37. Imię

38. Nazwisko

39. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

40. Podpis właściciela nieruchomości / osoby reprezentującej

H. ADNOTACJE
41. Uwagi przyjmującego deklarację

42. Data (dzień – miesiąc – rok)

43. Podpis przyjmującego deklarację

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 2019r., poz.1438 z późn. zm.).
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporzadzenia 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 Nr 119, str. 1), zwanego dalej „ RODO”, informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w Urzedzie Gminy jest Wójt Gminy Rossosz ul. Lubelska 8,
21-533 Rossosz.
2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@rossosz.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art.6 ust. 1 lit.c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018r.,poz. 1454 ze.
zm.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych
osobowych, w tym prawo do uzyskiwania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do ograniczenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO).
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3.
8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

…..…………………………….……
(miejscowość, data)

…………………………………………………………..………………………..………
(podpis właściciela / osoby reprezentującej właściciela)

OBJAŚNIENIE SPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
CZĘŚĆ B
„Pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca;
„Nowa deklaracja” – gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości i należnej opłaty, np.
zmiana sposobu gromadzenia odpadów; należy podać datę zmiany danych oraz uzasadnić zmianę. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
„Korekta deklaracji” zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji. Korygując
deklarację wypełnia się ponownie wszystkie niezbędne rubryki.
W części B należy podać przyczynę zmiany deklaracji.
CZĘŚĆ D i E
W części D podać dane identyfikacyjne podmiotu:
- PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej
lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
- NIP, REGON – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu na podstawie ustawy z 13 października
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63, ze zm.);
oraz adres zamieszkania.
W części E należy wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz zaznaczyć tytuł prawny.
CZĘŚĆ F
Poz. 31 zaznaczyć kwadrat w przypadku posiadania kompostownika przydomowego spełniającego wymagania dotyczące kompostowania
bioodpadów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz.
Poz. 32 podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość – nie mylić z liczbą osób zameldowanych.
Jeśli nieruchomość zamieszkują 1 – 5 osób, to w poz. 33 wpisać kwotę opłaty, ustalonej jako iloczyn liczby osób zamieszczkujących daną
nieruchomość oraz opłaty określonej właściwą Uchwałą Rady Gminy Rossosz.
Jeśli nieruchomość zamieszkują 6 lub więcej osób, to w poz. 34 część F3 wpisać kwotę opłaty od nieruchomości określonej właściwą Uchwałą
Rady Gminy Rossosz.
W przypadku zaznaczenia kwadratu w poz. 31 (czyli przekazania informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego spełniającego
wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rossosz), by
obliczyć kwotę miesięcznej opłaty z poz. 36, należy ustaloną opłatę z poz. 33 lub 34 pomniejszyć o 12.5%.
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Wypełniając deklarację należy przyjąć metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę tej opłaty
wynikające z aktualnej na dzień powstania obowiązku uiszczenia opłaty Uchwały Rady Gminy Rossosz określającej metodę ustalenia oraz
wysokość stawek tej opłaty. Opłatę należy uiszczać bez wezwania, z dołu do ostatniego dnia każdego kwartału w kasie Urzędu Gminy Rossosz
lub przelewem na indywidualnie przypisany numer rachunku bankowego.
CZĘŚĆ G i H
Część G i H wypełnia się zgodnie ze wskazaniami na druku deklaracji.
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