załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/186/2020
Rady Gminy Gnojnik z dnia 4 grudnia 2020 r.

DO – 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY GNOJNIK
DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz.U.2020.1439 t.j. z późn. zm.).
Składający:1. właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gnojnik. Terminy składania:▪
pierwsza
deklaracja
o wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. ▪ w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami - w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. ▪ nie można złożyć deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres
wsteczny z wyjątkiem gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokośćzobowiązania
w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
2. właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku położone na terenie Gminy Gnojnik
na której powstają odpady komunalne.Terminy składania:▪W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokości opłaty.
Miejsce składania:Urząd Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

DATA WPŁYWU:

Wójt Gminy Gnojnik, Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
.B.1.

NUMER KARTY:

Deklaracja składana w przypadku:

(zaznaczyć poniżej właściwy kwadrat oraz wpisać datę)

………….……………………………….
(dzień/miesiąc/rok)

2. zmiany danych niebędących podstawą ustalenia
wysokości opłaty(np. zmiana adresowa, zmiana
nazwiska)
4. ustania obowiązku uiszczenia opłaty(zmiana
właściciela)

1.pierwsza deklaracja

3. zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty(zmiana ilości osób
zamieszkałych, kompostownik)
5. deklaracja korygującaod …………..………. do …………...…..…..
(dzień/miesiąc/rok))

(dzień/miesiąc/rok)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
6. Miejscowość

7. Nr domu

8. Nr lokalu

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć właściwy kwadrat)
10. właściciel
11. współwłaściciel
12. zarządca
13. użytkownik wieczysty

9. Nr działki

14. posiadacz

15. inny

E. DANE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

E.1. Właściciel nieruchomości:
16. Imię i nazwisko/Pełna nazwa(osoba prawna)

17. PESEL

18. NIP (osoba prawna)

E.2. Adres zamieszkania/Adres siedziby właściciela
19. Miejscowość
24. Nr telefonu

20. Ulica

21. Nr domu/lokalu
25. Adres e-mail

22. Kod pocztowy

23. Poczta

E.3. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w części E.2.)
26. Miejscowość

27. Ulica

28. Nr domu/lokalu

29. Kod pocztowy

30. Poczta

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt C jest zamieszkiwana:
❑ stale – należy wypełnić pola G – H
❑ sezonowo – należy wypełnić pola I – J
F. INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z BIOODPADAMI
31. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt C jest budynkiem jednorodzinnym, w całości zagospodarowuję
odpady ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą.

TAK

NIE

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
32.
Liczba mieszkańców zamieszkująca nieruchomość
……….
Miesięczna stawka opłaty od mieszkańca właściwa dla zadeklarowanego w części G sposobu
zbierania odpadów zgodna z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Gnojnik w sprawie ustalenia
stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem pola nr 39.

33.

……
34. (pole 32 x pole 33)

Obliczona miesięczna opłata
……….
H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH SEZONOWO
Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część
rokuzgodna z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Gnojnik w sprawie ustalenia stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości

36.

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku gdy
na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy.
I.
38.

WSKAZANIE OKRESÓW KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI
I
VII

II
VIII

III
IX

IV
X

V
XI

35.

VI
XII

37. (pole 35 x pole 36)
……….

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (t.j. Dz.U.2020.1427 t.j. z późn. zm.)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Gnojniku, 32-864 Gnojnik 363, reprezentowany przez Wójta Gminy
Gnojnik, tel. 14 68 69 600 sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mjagielska@gnojnik.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane osobowe będą przetwarzane
przez
okres
niezbędny
do
realizacji
ww.
celu
z
uwzględnieniem
okresów
przechowywania
określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119.Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

J.DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI (dzień/miesiąc/rok) …………………………………………..
K. CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
…………………………..…………..
(imię i nazwisko)

L. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis przyjmującego deklarację

OBJAŚNIENIA
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gnojnik, na których zamieszkują
mieszkańcy, oraz dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położone na terenie Gminy Gnojnik na której
powstają odpady komunalne.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić drukowanymi literami - kolorem czarnym lub granatowym.
1. Zaznaczyć w przypadku składania pierwszej deklaracji np. zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
zmiany właściciela nieruchomości. W przypadku zmiany właściciela dotychczasowy właściciel powinien złożyć deklarację tzw.
„zerową”.
2. Zaznaczyć w przypadku zmian danych niebędących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.
w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych).
3. Zaznaczyć w przypadku zmiany ilości osób – nie dotyczy nieruchomości sezonowych.
4. Zaznaczyć w przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości, w poz. 32 wpisać 0 (zero) lub
w przypadku zmiany własności.
5. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz.U.2018.800 z późn. zm.)) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów
rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekta może dotyczyć każdej pozycji deklaracji np.: błąd w adresie, numerze PESEL, brak
załączników, brak podpisu podatnika lub innych danych.
9. Pole należy wypełnić w przypadku, gdy właściciel nie posiada numeru domu.
11. Współwłaściciel - W przypadku istnienia kilku współwłaścicieli budynku jednorodzinnego, deklarację składa jeden ze
współwłaścicieli nieruchomości.
31. Dotyczy tylko domów jednorodzinnych. Sposób postępowania z bioodpadami został określony w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku w Gminie Gnojnik i będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z zadeklarowanego
sposobu postępowania z bioodpadami zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, które może skutkować utratą prawa do
obniżenia opłaty na okres 6 miesięcy. Zaznaczenie pola „TAK” oznacza deklarację w zakresie posiadania kompostownika oraz
kompostowania w nim bioodpadów w celu zastosowania zwolnienia o którym mowa w art. 6k ust 4a-4c Ustawy. Zaznaczenie pola
„NIE” oznacza rezygnację ze zwolnienia o którym mowa w art. 6k ust 4a-4c Ustawy, oraz deklarację oddawania bioodpadów
w worku oraz do PSZOK.
32. Należy podać liczbę osób zamieszkujących a nie zameldowanych daną nieruchomość.
38. Odpady będą odbierane w zaznaczonych miesiącach.
Objaśnienie zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji należy zwrócić się do Urzędu Gminy Gnojnik
tel. 14 68 69 600.

