Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/111/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1. Numer PESEL / REGON

2. Nr dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI
3. Data wypełnienia deklaracji (Dzień - Miesiąc - Rok)

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

A.

-

r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2018 r poz. 1454 ze zm.).
Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
2) 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości,
Urząd Gminy Wieliszew.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja.

WÓJT GMINY WIELISZEW
UL. MODLIŃSKA 1
05 - 135 WIELISZEW

B.

OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
5.

nowa deklaracja - pierwsza deklaracja - data zamieszkania: ..... ..... ........
n
 owa deklaracja - zmiana danych - data zmiany: ..... ..... ........
k orekta deklaracji - od: ..... ..... ........ do ..... ..... ........

C.

PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

D.
D.1.

w
 łaściciel nieruchomości

w
 spółwłaściciel

n
 ajemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości wspólnej

inny

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego deklarację
7.

o
 soba prawna

osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D.2.

Dane identyfikacyjne właściciela / zarządcy / podmiotu władającego nieruchomością
8. Nazwisko / pełna nazwa właściciela

9. Data urodzenia

10. Pierwsze imię, drugie imię

11. Imię ojca, imię matki

12. Numer telefonu

13. PESEL / NIP

14. REGON

15. Adres poczty elektronicznej

D.3.

Adres zamieszkania / adres siedziby
16. Kraj

19. Gmina/Dzielnica

17. Województwo

20. Ulica

23. Miejscowość

D.4.

25. Poczta

27. Województwo

30. Ulica

33. Miejscowość

G.

22. Nr lokalu

Adres dla korespondencji
(wypełnić, jeżeli adres jest inny niż wykazany w poz. D.3.)

29. Gmina/Dzielnica

F

21. Nr domu

24. Kod pocztowy

26. Kraj

E

18. Powiat

28. Powiat

31. Nr domu

34. Kod pocztowy

32. Nr lokalu

35. Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
36. Miejscowość

37. Ulica

38. Nr domu

39. Nr lokalu

40. Kod pocztowy

41. Poczta

42. Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób1

43.

Miesięczne zużycie wody w m3

44.

Stawka opłaty określona odrębną uchwałą Rady Gminy w Wieliszewie w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty 2

45.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
(iloczyn poz. 32 i stawki z poz. 33) 3

46.

selektywny

zmieszany

m3
zł/m3

ODPADY „ZIELONE” 4
47. Na nieruchomości znajduje się kompostownik: TAK / NIE (niewłaściwe skreślić)
W inny sposób wykorzystuję (wskazać w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe

H.

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
48. Data

I.

49. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska;
pieczątka osoby upoważnionej)

50. Podpis współwłaściciela

ADNOTACJE ORGANU

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
2
W przypadku wyboru metody selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podstawową, a przy wyborze nieselektywnej zbiórki
odpadów komunalnych należy wybrać stawkę podwyższoną.
1

zł

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z pozycji 54 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy
organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 płatę z poz. 54 należy wpłacać do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy na rachunek bankowy Urzędu Gminy
O
Wieliszew, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. W przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
wpisać kwotę z poz. 54.
4
Informacje potrzebne do celów sprawozdawczych.
3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) informuję, że:
1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
2.	Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować za pomocą adresu
iod@wieliszew.pl.
3.	Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiążków prawnych ciążących na administratorze.
5.	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.	W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) poprawiania (żądania sprostowania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c)		 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) przenoszenia danych osobowych.
8.	W przypadku uznania, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

