DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin składania

Miejsce składania

Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY PIĄTNICA
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 1. Pierwsza deklaracja
□ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji
Okres od którego deklaracja obowiązuje

(miesiąc rok)
Przyczyna złożenia deklaracji:
Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka □
Przyjazd mieszkańca z zagranicy □
Przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy □
Wyjazd mieszkańca do innej gminy □
Zgon osoby zamieszkałej na nieruchomości □
Inny (podać jaki) □

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□1.właściciel □2.współwłaściciel □3. użytkownik wieczysty □4. najemca, dzierżawca □5. posiadacz samoistny
□ 6.spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa □ 7. inny podmiot
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□

osoba fizyczna

Nazwisko/nazwa pełna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Pierwsze imię/nazwa skrócona

Drugie imię

Nr telefonu

Adres e-mail

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
Pesel/NIP¹)

C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA
Nazwisko
Pierwsze imię

Drugie imię

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)
Pesel

Nr telefonu

Adres e-mail

C.3 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Nr domu

Miejscowość

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

C.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres jest inny niż w części C3)
Kraj
Województwo
Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

D.ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE2)
Gmina
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość
E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
□ 2. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
F. NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D

Zamieszkuje (należy podać liczbę osób) |________|
G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
G.1 Wyliczenie miesięcznej opłaty (należy wypełnić w przypadku gdy w części E zaznaczono pkt 1):3)
1) |__________________|

24,00
0,00
x |_____________|
= |____________________________________|
zł

(liczba mieszkańców zamieszkujących)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
słownie:

0,00

zł

G.2 Wyliczenie miesięcznej opłaty (należy wypełnić w przypadku gdy w części E zaznaczono pkt 2):4)

23,00
0,00
1) |__________________| x |_____________|
= |____________________________________|
zł
(liczba mieszkańców zamieszkujących)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

0,00

zł

słownie:

G.3 Wyliczenie miesięcznej opłaty (należy wypełnić w przypadku zabudowy wielorodzinnej):5)

0,00
24,00
= |____________________________________|
zł
1) |__________________| x |_____________|
(liczba mieszkańców zamieszkujących)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

0,00

zł

słownie:

G4. Opłata za odpady komunalne będzie uiszczana bez wezwania w ustalonym przez Radę Gminy terminie.
H. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą.
I.1. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
(dotyczy podmiotu wskazanego w części C.)
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Podpis

I.2. PODPIS MAŁŻONKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ MAŁŻONKA
Imię
Nazwisko
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

Podpis

J. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis pracownika

OBJAŚNIENIA:
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej.
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.
2) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklaracje.
3) Kwotę opłaty wylicza i wpisuje osoba wykazana w części C.
4) Kwotę opłaty wylicza i wpisuje osoba wykazana w części C.
5) Kwotę opłaty wylicza i wpisuje osoba wykazana w części C.
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, z późn. zm.).
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica można się kontaktować poprzez adres email: ochronadanych@gminapiatnica.pl, telefonicznie
pod numerem (86) 216 24 76, lub na adres Urzędu Gminy.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych
osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Wyczyść formularz

