Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XII/103/19
Rady Gminy Wodynie
z dnia 31.10.2019r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dzień-Miesiąc-Rok
…….-……..-…….
Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wodynie, przez których rozumie się także właścicieli,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin
składania
deklaracji:

Miejsce
złożenia:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
a w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy w Wodyniach; 08-117 Wodynie ul. Siedlecka 43

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – art. 6m ustawy (zaznaczyć x właściwy kwadrat):
PIERWSZA DEKLARACJA – data zamieszkania: …………………..
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 1) – data zmiany: ……………………………
KOREKTA DEKLARACJI2) – data zmiany: …………………
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć x właściwy kwadrat)

Właściciel

Współwłaściciel

Najemca/ dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIĘ I NAZWISKO
Telefon kontaktowy 3):

PESEL 4) / NIP5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IMIĘ OJCA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IMIĘ MATKI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

1)
2)
3)
4)
5)

Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawki opłaty, zmiana liczby mieszkańców).
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.
Pole nieobowiązkowe.
Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi.
NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.

NR LOKALU

Inny

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje : ……………………………..

1.

(liczba mieszkańców)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji kompostowane są bioodpady stanowiące
odpady komunalne.
TAK
NIE (zaznaczyć x właściwy kwadrat)

2.

Stawka
opłaty
ustalona
Uchwałą
Rady Gminy
w Wodyniach
I

Zadeklarowana
liczba
mieszkańców
wskazana
w części F. 1.

Zwolnienie
z części opłaty
ustalone Uchwałą
Rady Gminy
w Wodyniach

Wysokość miesięcznej
opłaty [ (kolumna I –
kolumna III) x kolumna II =
kolumna IV]

III

IV

II

Rata opłaty
(kwotę z kolumny
IV należy pomnożyć przez
2 m-ce)
V

zł
zł/m-c
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………..
(data wypełnienia deklaracji)

………………….…………………………...
zł/m-c

zł/kwartał

(czytelny podpis)

H. ZAŁĄCZNIKI
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………….
I.

ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia

Pouczenie

Opłatę należy uiścić raz na 2 m-ce (I rata – do 15 lutego danego roku, II rata – do 15 kwietnia danego roku, III rata – do 15 czerwca
danego roku, IV rata – do 15 sierpnia danego roku, V rata – do 15 października danego roku, VI rata – do 15 grudnia danego roku) na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Wodynie nr 59 9194 0007 0050 0135 2000 0490, w tytule podając imię, nazwisko i adres
nieruchomości na której powstają odpady komunalne.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnego z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. poz. 1 438)
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6qa ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 1579)
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie 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 do Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Gminy 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.
Zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodynie z dnia 31.10.2019r.
Bioodpady – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.
W razie niezłożeni deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Wodynie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość.
Deklarację można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja złożona za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dane zawarte w oświadczeniu (w szczególności ilości osób zamieszkujących posesję) będą weryfikowane.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Wodynie z siedzibą w Urzędzie Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie, tel. 25 631 26 58).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3) 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych, przez okres 10 lat.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) 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);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji
celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych – PUK Serwis, ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce.

