Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.83.20
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 05 marca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Termin składania:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Kalinowo.
Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Kalinowo w Kalinowie, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo

Objaśnienia:

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem.

Podstawa prawna:
Składający:

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Kalinowo

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑

❑

DEKLARACJA

C.

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑
WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

❑

❑

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

❑

ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

KOREKTA DEKLARACJI – data obowiązywania zmiany: …………………………….……….
D.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

❑
OSOBA FIZYCZNA

❑

❑

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA

PESEL

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NIP

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NUMER TELEFONU (FAKULTATYWNIE)

D1. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁMAŁŻONKA

*

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA

PESEL

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NIP

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

NR LOKALU

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NUMER TELEFONU (FALKULTATYWNIE)
E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

GMINA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

F.

NR LOKALU

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI
JEDNORODZINNYMI

❑

Oświadczam, że na terenie nieruchomości kompostuję bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku
przydomowym i korzystam ze zwolnienia z opłaty na każdą osobę zamieszkującą na nieruchomości.

X
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

=

Kwota zwolnienia
uchwalona przez
Radę Gminy Kalinowo

Wysokość zwolnienia wynosi

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji zamieszkuje: . . . . . . . . . .
(należy podać liczbę mieszkańców)
Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny

X
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

-

stawka opłaty
dla odpadów gromadzonych
selektywnie, uchwalona
przez Radę Gminy Kalinowo

=
Kwota zwolnienia wyliczona
w części F,
jeżeli nie dotyczy - pominąć

wysokość miesięcznej opłaty
(należy podać kwotę w PLN)

H. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji, stanowiącej domek letniskowy, bądź inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny.

Zryczałtowana, roczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami gromadzonymi selektywnie wynosi ……………. zł,
słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………………
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.*

………………………………………..
(miejscowość i data)

ADNOTACJE ORGANU
DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI

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

……………………………………..
(czytelny podpis współwłaściciela)*

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 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

1)

2)

3)

4)
5)

Objaśnienia
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Kalinowo deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości
zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części
posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
Identyfikatorem podatkowym jest: PESEL – w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów zmieszanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dot. Deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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, zwanym dalej RODO, informuję że:
Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo reprezentowany przez
Wójta Gminy Kalinowo. Adres siedziby administratora danych: ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 87 621 87 60, e-mail: iod@kalinowo.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010,2020)
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielania informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie
z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie
zakończone.
5. Państwa dane mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji publicznej,
prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody – w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania była wydana zgoda.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz brak możliwości odbioru odpadów komunalnych z Pani/Pana posesji.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do
profilowania.
1.

……………………………………………
(data i podpis)

* uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.166.2020 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z dnia 21 kwietnia 2020 r.)

