Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/107/19
Rady Gminy Moszczenica
z dnia 30 grudnia 2019 r.

…................................................
Potwierdzenie wpływu deklaracji

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.)

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, nieruchomości mieszanych
w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, oraz nieruchomości na których znajdują się domki
Składający
letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych w których powstają odpady
komunalne na terenie Gminy Moszczenica.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
Termin składania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowa deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania Urząd Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY MOSZCZENICA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
B.1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
□ PIERWSZA DEKLARACJA

Data powstania obowiązku: …............................................

□ ZMIANA DEKLARACJI

Data powstania zmiany: …................….............................

□ KOREKTA DEKLARACJA

Data powstania korekty: ......................…..........................

Krótkie uzasadnienie:

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
NAZWISKO I IMIĘ/PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1):
IMIĘ OJCA:

PESEL:

2)

NIP:
2)

IMIĘ MATKI:
C.1. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY* oraz dane kontaktowe
Kraj:
Województwo:

REGON:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu/Nr. Lokalu

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu2:

Adres e-mail2:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:

Nr domu/Nr. Lokalu

Ulica:
Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości niezamieszkałej)

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X
□

NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

□ NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA, TJ. SKŁADAJĄCA SIĘ CZĘŚCI
ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH

□

NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

□ NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE

F. OSOBOWOŚĆ PRAWNA
Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X
□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

F.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"
□

WŁASNOŚĆ

□ WSPÓŁWŁASNOŚĆ

□ POSIADACZ SAMOISTNY

□

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

□ ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

□ INNA3 ….......................................

G. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób selektywny.
Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne będę gromadzić w kompostowniku o pojemności …...... m 3, a uzyskany kompost będę
wykorzystywać na własne potrzeby lub będę przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

□ TAK

□ NIE

G.1. GOSPODAROWANIE ODPADAMI - DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:

ILOŚĆ OSÓB

STAWKA

OPŁATA MIESIĘCZNA

PŁATNOŚĆ KWARTALNA

KWARTAŁ

TERMIN PŁATNOŚCI

I KWARTAŁ

15. 03.20….

II KWARTAŁ

15. 05.20…

III KWARTAŁ

15. 09.20…

IV KWARTAŁ

15. 11.20…

G.2. GOSPODAROWANIE ODPADAMI - DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D odpady komunalne wytwarzane są w następujących miesiącach: styczeń, luty,
marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień*.
Sposób wyliczenia opłaty (ilość worków 120 l zapełnianych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi 4 x stawka):
ILOŚĆ WORKÓW

STAWKA

OPŁATA MIESIĘCZNA

PŁATNOŚĆ KWARTALNA

KWARTAŁ

TERMIN PŁATNOŚCI

I KWARTAŁ

15. 03.20….

II KWARTAŁ

15. 05.20…

III KWARTAŁ

15. 09.20…

IV KWARTAŁ

15. 11.20…

G3. GOSPODAROWANIE ODPADAMI – DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH – (nieruchomości na których
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe)
SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY (ilość nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe/innych nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe x stawka= opłata roczna /4 kwartały = opłata kwartalna):
ILOŚĆ

STAWKA

OPŁATA ROCZNA

PŁATNOŚĆ KWARTALNA

KWARTAŁ

TERMIN PŁATNOŚCI

I KWARTAŁ

15. 03.20….

II KWARTAŁ

15. 05.20…

III KWARTAŁ

15. 09.20…

IV KWARTAŁ

15. 11.20…

H. ZAŁĄCZNIKI (jeśli wystąpią)

1.

3.

5.

2.

4.

6.

H.1. DODATKOWE INFORMACJE

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić)

….......................................................................................
(miejscowość i data)

J. ADNOTACJE ORGANU

…...............................................................................................
(czytelny podpis)

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 z późn. zm.)
2. Opłatę uiszcza się inkasentom - w terminach płatności zawartych w części G1-G3, w kasie Urzędu Gminy Moszczenica lub przelewem na indywidualny
rachunek bankowy.

WYJAŚNIENIA
• W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową
deklarację do Wójta Gminy Moszczenica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
• Stawkę opłaty od osoby, za worek 120 l oraz nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy/inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjne
ustala Rada Gminy Moszczenica.
• Jeśli na terenie nieruchomości istnieje dwa lub więcej gospodarstw domowych, każdy użytkownik tej nieruchomości może wypełnić odrębną deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
• w przypadku nieruchomości, która w części jest zamieszkała a w części niezamieszkała tj. wykorzystywana na inne cele np. działalność gospodarczą - należy
wypełnić zarówno część G1, G2, czy G3.
• W przypadku gdy liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób zadeklarowanych należy dołączyć dokumenty potwierdzające przebywanie poza
miejscem stałego zameldowania lub oświadczenie właściciela nieruchomości.
• w przypadku nie złożenia oświadczenia przez mieszkańców budynków wielolokalowych lub przez wytwarzających odpady w budynku wielolokalowym, w części
niezamieszkałej, właściciel nieruchomości ustali należną wysokość opłaty na podstawie innych posiadanych danych

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA DEKLARACJI
1) identyﬁkatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników będących osobami ﬁzycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP i REGON - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu
2) dane nieobowiązkowe
3) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
4) w przypadku worków o innej pojemności niż 120 l należy dokonać przeliczenia obliczając wysokość opłaty miesięcznej
5) Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Gminy Moszczenica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 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 98/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr
119, s.1 ze zm. ) - dalej: „RODO” informuję że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Moszczenica, reprezentujący Gminę Moszczenica (ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica; tel..: 18
3541300 gmina@gminamoszczenica.eu)
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 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.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również art. 6 ust. 1
lit. c RODO;
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych nie mniej niż 10 lat.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię)
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
9)Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją:

…...........................................................................................
(data i czytelny podpis)

