Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/128/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 19 listopada 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
(należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI)
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki

Termin składania:

Pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę znakiem X zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

□ PIERWSZA DEKLARACJA

Data powstania obowiązku opłaty:

_ _ _ _ _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok)

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty

Data ustania obowiązku opłaty:

_ _ _ _ _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok)

□ KOREKTA DEKLARACJI

Data zmiany:

_ _ _ _ _ _ _ _ (dzień – miesiąc – rok)

DEKLARACJA ZMIENIAJĄCA (NOWA), składana w
przypadku:

(nie wpływa na wysokość opłaty)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
B.1. RODZAJ PODMIOTU (proszę znakiem x zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

□ Właściciel

□ Współwłaściciel

□ Inny (np. najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty)

B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
Składający (zaznaczyć właściwe pole)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię*/pełna nazwa**
Identyfikator PESEL*/REGON**

NIP**

Imię ojca, imię matki

B.3. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Powiat
Numer domu

Numer lokalu

B.4. ADRES KORESPONDENCYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż w części B.3.)
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Powiat
Numer domu

Numer lokalu
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Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail (dotyczy osób, które posiadają)

B.5. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

ZIELONKI
Miejscowość

Kod pocztowy

B.6. DANE POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / WSPÓŁWŁAŚCICIELI (jeśli dotyczy)
Nazwisko i imię*/pełna nazwa**
Identyfikator PESEL*/REGON**

NIP**

Imię ojca, imię matki

B.7. ADRES KORESPONDENCYJNY POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELI / WSPÓŁWŁAŚCICIELI
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Adres e-mail (dotyczy osób, które posiadają)

Numer domu

Numer lokalu

C. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części B.5. niniejszej deklaracji wykorzystywana jest na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi:

180 zł
(stawka opłaty)

D. WYJAŚNIENIA - proszę podać przyczynę zmiany deklaracji, ustania obowiązku uiszczania opłaty lub inne informacje i wyjaśnienia

Nr konta bankowego do zwrotu w przypadku powstania nadpłaty (nieobowiązkowe)

2/3

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO1
1.
2.
Imię

Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem/łam się z pouczeniem zawartym w niniejszej deklaracji.
Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego / podpis osoby reprezentującej składającego 2

F. 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 2020 r. poz. 1427).
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za rok, bez względu na długość okresu korzystania z
nieruchomości.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić bez uprzedniego wezwania z dołu do 15 dnia miesiąca lutego, każdego roku
kalendarzowego , na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Zielonki.

G. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, ZLOKALIZOWANYCH NA
TERENIE GMINY ZIELONKI, OBJĘTYCH SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Zielonkach ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki Telefon: 12 285-08-50
Fax: 12 285-09-50 E-mail: ug@zielonki.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
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:
a) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego,
c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
d) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
e) Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a po jego zakończeniu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj 5 lat.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Objaśnienia:
Ilekroć w deklaracji jest mowa o :
1. Właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Nieruchomości rekreacyjne - to nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe przez część roku.
3. Korekta deklaracji – w przypadku zmiany danych dotyczących właściciela lub nieruchomości, np. zmiana nazwiska, lub gdy w poprzednio
złożonej deklaracji występują błędy (oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy).

1

W przypadku reprezentacji osoby uprawnionej do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Jeżeli
pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, wówczas podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.
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