POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa
prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin
składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych, albo też w
razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce
składania:

Urząd Miejski, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pom.

Integralne części
deklaracji

Pouczenie, Klauzula informacyjna, Objaśnienia

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pom.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1

1. pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku od (data) .........................................………
2

2. nowa deklaracja - zmiana danych od (data) ...........….........................................………
3. korekta deklaracji

3

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel

2. współwłaściciel

3. użytkownik wieczysty

4. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa

5. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
6. inny podmiot władający nieruchomością (jaki?) ……………………………………………………………………………..

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
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4. Imię i Nazwisko/ Nazwa pełna

4

5. Identyfikator REGON (jeżeli obowiązuje

6. Numer PESEL

5

4

7. NIP (jeżeli obowiązuje

składającego deklarację)

składającego deklarację)

8. Adres e-mail (nieobowiązkowo)

9.Telefon (nieobowiązkowo)

D.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

13. Gmina

12. Powiat

14. Ulica

17. Miejscowość

15. Nr domu

18. Kod pocztowy

16. Nr lokalu

19. Poczta

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
20. Gmina

21. Ulica

24. Miejscowość

22. Nr domu

25. Kod pocztowy

23. Nr lokalu

26. Poczta

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
F.1

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

KOMPOSTOWANIA

BIOODPADÓW

–

DOTYCZY

NIERUCHOMOŚCI

ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
posiadam kompostownik przydomowy i że bioodpady, w tym odpady zielone powstające na nieruchomości, są w nim
kompostowane
TAK
NIE
F.2 WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce E niniejszej deklaracji zamieszkuje .............. osób.
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1.

………………………..…….… X ………………………….….. = ………………………………………….. zł
(stawka opłaty)6

(liczba osób zamieszkujących)

2.

………………………..…….… X ………………………….….. = ………………………………………….. zł
(liczba osób zamieszkujących)

3.

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(wysokość zwolnienia w części z opłaty
za kompostowanie bioodpadów
w przydomowym kompostowniku)7

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia)

……………………………… - …………………………………….. = ………………………………………….. zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia)

(wysokość opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie…………........…………..zł
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G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w rubryce E niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzone
są w następujących pojemnikach:
Wyliczenie miesięcznej opłaty:

1. ………………………………… X ………………………………….. = ………………………………………….. zł
(stawka opłaty)6

(liczba pojemników 60 l)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

2. ………………………………… X ………………………………….. = ………………………………………….. zł
(stawka opłaty)6

(liczba pojemników 120 l)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

3. ………………………………… X ………………………………….. = ………………………………………….. zł
(stawka opłaty)6

(liczba pojemników 240 l)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

4. ………………………………… X ………………………………….. = ………………………………………….. zł
(stawka opłaty)6

(liczba pojemników 1100 l)

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie…………........…………..zł

H. RYCZAŁTOWA ROCZNA STAWKA OPŁATY OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ
DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
30. Wysokość ryczałtowej rocznej stawki opłaty od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wynosi: 6
………………………… zł/rok
Jednocześnie oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w rubryce E będą zbierane w sposób
selektywny.

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
31. Miejscowość i data

32. Podpis składającego deklarację

J. ADNOTACJE BURMISTRZA MIASTA
33. Uwagi organu

34. Data (dzień - miesiąc - rok)

35. Podpis przyjmującego formularz
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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 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie 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.
3) 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 do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie nową deklarację w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest nr PESEL lub NIP,
REGON. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne – określonej w części E deklaracji, podzielono na 3
grupy opisane w punktach F, G i H
Punkt F – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne
oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B,
C, D, E, F, I
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
Punkt G – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność handlowa,
usługowa, rzemieślnicza a także każda nieruchomość, na której powstają odpady komunalne np. ogródki działkowe,
cmentarze itp. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, G, I
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby wszystkich pojemników o określonej
wielkości odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Punkt H – dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości rekreacyjnowypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach A, B, C, D, E, H, I
3) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Klauzula informacyjna:
Podstawa prawna: 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 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza,
z siedzibą: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-24, fax: (56) 684-10-71, e-mail:
burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych
możecie Państwo skontaktować się za
pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora, podany w punkcie
1.
3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13
wrrześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
4. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe
zadania, sądy, organy ścigania, podatkowe, notariusze, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne
podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.
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Państwa dane osobowe będą także ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym
do wykonywania przez nich obowiązków.
5. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw
podmiotom przetwarzającym, jest nim przedsiębiorstwo świadczące usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych terenu gminy Kowalewo Pomorskie oraz inne podmioty wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże
przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, a następnie przez okres, oraz
w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym również spełnienie obowiązku
archiwizacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018
r., poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67 ze zm.)
7. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
Podkreślić należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na
podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz
podstawy prawnej przetwarzania.
8. Podanie Państwa danych jest wymogiem ustawy, na podstawie której działa administrator. Jeżeli odmówicie Państwo
podania swoich danych lub podacie nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego
zobowiązują go przepisy prawa.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa
danych osobowych. Organem właściwym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
11. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

1

Pierwsza deklaracja – jest składana w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2
Nowa deklaracja – jest składana 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, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3
Korekta deklaracji – jest składana w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4
Wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
5
Wypełnia osoba fizyczna
6
Stawka opłaty została określona w Uchwale Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
7
Wysokość zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku określona w Uchwale
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

D-O

5/5

