DO – 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanej na terenie Gminy Świecie. Przez
właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie.

Organ przyjmujący deklarację:

Burmistrz Świecia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE POWSTANIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
pierwsza deklaracja

………………………………………...……
data powstania obowiązku złożenia deklaracji

nowa deklaracja (zmiana danych)

………………………………………...……
data zaistnienia zmiany danych

korekta deklaracji złożonej w dniu

(1)

(2)

………………………………………...……
data złożenia deklaracji podlegającej korekcie

(3)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Właściciel/współwłaściciel nieruchomości

Jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu (4)

Użytkownik wieczysty

Inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C.1. OSOBA FIZYCZNA/WŁAŚCICIEL
IMIĘ

NAZWISKO

DATA URODZENIA

dzień

PESEL

miesiąc

rok

ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY/POCZTA

TEL. KONTAKTOWY (dane nieobowiązkowe)

ADRES e-mail (dane nieobowiązkowe)

NR LOKALU

C.2. POZOSTAŁE PODMIOTY (5)
PEŁNA NAZWA/PIECZĘĆ

NIP

REGON

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU:

1.

……………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………

ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY/POCZTA

TEL. KONTAKTOWY (dane nieobowiązkowe)

ADRES e-mail (dane nieobowiązkowe)

NR LOKALU

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY JEST INNY NIŻ ADRES
ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR BUDYNKU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY/POCZTA

NR LOKALU

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
TYP NIERUCHOMOŚCI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

budynek jednorodzinny

budynek wielolokalowy

CZY DEKLARACJA SKŁADANA JEST ZA WSZYSTKIE LOKALE ZAMIESZKANE? (jeśli NIE, proszę wpisać niżej numery lokali objętych składaną deklaracją)

TAK

NIE

ULICA

NUMER BUDYNKU

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY/POCZTA

NR DZIAŁKI W EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ OBRĘB EWIDENCYJNY (wpisać wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość nie ma przydzielonego adresu)

F. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA (JEŚLI DOTYCZY)(6)
OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

TAK

NIE

Rodzaj i ilość pojemników do zbierania odpadów zmieszanych (lub stanowiących pozostałość po segregacji)
………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI(7)
1.
STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ

zł/osobę
2.

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ
3.
WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ILOCZYN
(poz. 1 x poz. 2)

zł/miesiąc

ZWOLNIENIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH (JEŚLI DOTYCZY) (8)
4.

LICZBA DZIECI ZWOLNIONYCH Z OPŁATY (3 I KOLEJNE DZIECKO W RODZINIE)

5.

KWOTA ZWOLNIENIA
ILOCZYN
(poz. 1 x poz. 4)

zł/miesiąc

ZWOLNIENIE Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA (JEŚLI DOTYCZY) (9)
6.
STAWKA ZWOLNIENIA OKREŚLONA W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
zł/osobę
7.
KWOTA ZWOLNIENIA
ILOCZYN
(poz. 2 x poz. 6)

zł/miesiąc

8.

WYSOKOŚĆ NALEŻNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
RÓŻNICA
(poz. 3 - poz. 5 - poz. 7)

zł/miesiąc

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (10)

……………………………….…
(data)

I.

J.

.…………………………………………………………………..
(czytelny podpis właściciela)

ADNOTACJE ORGANU
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
OBJAŚNIENIA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.

W przypadku składania pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2.

W przypadku składania zmiany deklaracji należy podać datę zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

3.

Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych we wcześniej złożonej
deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.

4.

Jeżeli nieruchomość jest zbudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właścici ela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

5.

Wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

6.

Dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

7.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami oraz rodzaje zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami określone zostały w odrębnych uchwałach
Rady Miejskiej w Świeciu.

8.

Wypełnia się w przypadku, gdy deklaracją objęta jest rodzina wielodzietna, której przysługuje zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami. Kwotę
zwolnienia (poz. 5) należy obliczyć poprzez przemnożenie stawki opłaty (poz. 1) przez liczbę dzieci zwolnionych z opłaty (poz. 4) tj. 3 i kolejne dziecko
w rodzinie.

9.

Wypełnia się w przypadku, gdy deklaracja składana jest przez właściciela budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który kompostuje odpady
w przydomowym kompostowniku i w części F zaznaczył „TAK”. Kwotę zwolnienia (poz. 7) należy obliczyć poprzez przemnożenie liczby osób
zamieszkujących nieruchomość (poz. 2) przez stawkę zwolnienia, określoną w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Świeciu (poz. 6).

10.

Deklarację podpisuje podmiot obowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem upoważniającym do
podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela ustawowego, uchwała wspólnoty
mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną i powie rzeniu osobie
fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty
skarbowej.

POUCZENIE
1.

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 2020 r. poz. 1427).

2.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Świecia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje
za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały
Rady Miejskiej w Świeciu.

3.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych
w deklaracji Burmistrz Świecia określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane
właściwe dla wybranej przez Radę Miejską w Świeciu metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku ich braku
uzasadnione szacunki. Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi
nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

4.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji związanej ze śmiercią mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca - deklarację zmniejszającą wysokość
zobowiązania można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

6.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku:
a)

nie posiada kompostownika przydomowego lub

b)

nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub

c)

uniemożliwia Burmistrzowi Świecia lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności
informacji ze stanem faktycznym

Burmistrz Świecia w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika. Utrata prawa do zwolnienia nastąpi od
pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może
nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Burmistrz Świecia
w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub za miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej określonej w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Świeciu.

8.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Świecia zawiadomi właściciela nieruchomości
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości podanej
w zawiadomieniu. Zawiadomienie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
sporządzona zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 16 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 119 z 4 maja 2016 r. str.1, z późn. zm.), zwanego dalej RODO:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, tel. 52 33 32 323, fax 52 33 32 311,
e-mail sekretariat@swiecie.eu

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych: tel. 607 753 475, e-mail daneosobowe24h@wp.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe Burmistrz Świecia pozyskał w procesie przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mogą być udostępniane na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania podmiotom zewnętrznym realizującym usługi na rzecz Gminy Świecie np. w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów,
czy prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz upłynięcia okresu przedawnienia.

5.

Pani/Pan posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia na zasadach określonych w ar t. 17 ust. 1 lit. 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.

Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

7.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Brak podania danych osobowych
spowoduje niewypełnienie ustawowego obowiązku w zakresie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

