Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/227/21
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 26 listopada 2021 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.
zm).
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5; 24-204 Wojciechów.
Deklarację należy złożyć 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 należy złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY WOJCIECHÓW, WOJCIECHÓW 5, 24-204 WOJCIECHÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)



deklaracja - powstanie obowiązku od

Należy wpisać datę styczniową np. 03-01-2022 r.

……………03-01-2022 r.…………
(dzień - miesiąc - rok)

zaznaczyć
kwadra



zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
(dzień - miesiąc – rok)



korekta

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)
Składający:



osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Wpisujemy dane właściciela nieruchomości
na której są wytwarzane odpady komunalne

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

KOWALSKI JAN
Identyfikator REGON**
-

Numer PESEL*

70010106414

Numer NIP**
-

Data urodzenia*

Numer telefonu

01-01-1970

600-600-130

Adres poczty elektronicznej

kowalskijan@wp.pl
Wpisujemy adres zamieszkania właściciela
nieruchomości który składa deklarację

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

POLSKA

LUBELSKIE

LUBELSKI

Gmina

Miejscowość

Ulica

WOJCIECHÓW

WOJCIECHÓW

-

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

24-204

WOJCIECHÓW

Nr lokalu

250

-

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Gmina

WOJCIECHÓW

WOJCIECHÓW

Nr domu

Kod pocztowy

250

Nr lokalu

-

24-204

Wpisujemy adres nieruchomości z
której będą odbierane odpady
komunalne

Poczta

WOJCIECHÓW
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Wpisujemy liczbę
mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość
komunalne

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: …….4….…
(liczba mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
F1
liczba
mieszkańców
Wpisujemy
liczbę mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość

F2

F3

stawka opłaty*

iloczyniloczyn
liczby liczby
mieszkańców
i stawki
opłatyopłaty
(F1 x (F1
F2)x F2)
Wpisujemy
mieszkańców
i stawki

22 zł

X

4

=

88,00

zł

Wyliczenie opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawek kwotowych ustalonych Uchwałą Nr XXXIX/226/21
Rady Gminy Wojciechów z dnia 26 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r,, poz. 5485) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
*

Stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złotych) na miesiąc od osoby.

G. KOMPOSTOWANIE
BIODEGRADACJI

ODPADÓW

ZIELONYCH

I

ODPADÓW

ULEGAJĄCYCH

KUCHENNYCH

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji, odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone
w przydomowym kompostowniku (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 TAK
Kwota zwolnienia:

Zaznacza się w
przypadku gdy odpady
biodegradowalne są
kompostowane w
kompostowniku na
nieruchomości wtedy
wypełniamy kwotę
zwolnienia

G1

4

liczba
mieszkańców
Wpisujemy
ilość osób
zamieszkujących
nieruchomość - gdy
odpady są kompostowane
na posesji

LUB

Zaznacza się w
przypadku gdy odpady
biodegradowalne są
wystawiane podczas
odbioru odpadów
komunalnych (nie są
kompostowane) wtedy
nie wypełniamy kwoty
zwolnienia

 NIE

G2

G3

stawka zwolnienia**

iloczyn
liczby
mieszkańców
i stawki opłaty
(G1opłaty
x G2)
Wpisujemy
iloczyn
liczby mieszkańców
i stawki
(G1 x G2)- gdy odpady są kompostowane na posesji

7 zł

X

=

zł

28,00

Kwota zwolnienia stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki zwolnienia ustalonej Uchwałą Nr
XXXIX/226/21 Rady Gminy Wojciechów z dnia 26 listopada. 2021 r.(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r,, poz. 5485) w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
**

Stawka zwolnienia w części od jednego mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym, w wysokości 7,00 zł miesięcznie.

H. WYSOKOŚC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA
Oplata
miesięczna
- od F3
wartość
z pola
F3 odjąć wartość
pola
H1. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi (od
wartość
z pola
odjąć
wartość
z pola zG
3)G 3

……60,00..… zł (słownie …………………SZEŚĆDZIESIĄT

ZŁOTYCH……………………….)

Opłata kwartalna - wartość z pola H1 x 3 miesiące
H2. Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami wynosi (wartość
z pola H1 x 3 miesiące)

…..180,00.… zł (słownie ……….…………STO

OSIEMDZIESIĄT ZŁOTYCH…………………)
Wpisujemy datę jedynie
gdy nieruchomość staje
się pustostanem (nikt nie
zamieszkuje)

I. USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji od …………. …….. ……….
nikt nie zamieszkuje.
Czytelny podpis
właściciela
nieruchomości

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…Wojciechów, dnia 28-01-2022 r………
(miejscowość i data)

Wpisujemy datę
złożenia
deklaracji w
Urzędzie Gminy

…………………..………………..
(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

str. 2/3

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 2020 r., poz. 1427 ze zmianami).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wojciechów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wojciechów nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za kwartał, w którym nastąpiła zmiana.
Objaśnienia:
1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
2) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
3) Opłatę z pozycji H należy wpłacać w odstępach kwartalnych: do 31 marca br. za I kwartał, do 30 czerwca br. za II kwartał, do 30
września br. za III kwartał, do 31 grudnia br. za IV kwartał gotówką w kasie Urzędu Gminy Wojciechów, kartą płatniczą w kasie
Urzędu Gminy Wojciechów lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wojciechów Nr 18 8735 1017 1000 0111 2000 0570, w tytule
podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH GOSPODARKA KOMUNALNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wojciechów z siedzibą w: Wojciechów 5, 24-204 Wojciechów, tel.:
81 5177241, e-mail: info@wojciechow.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email:iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, dane
będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane
osobowe będą przetwarzane w celu przymusowego jej ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
c) zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W
przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu i wsparcia dla Urzędu.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest
wymogiem ustawowym. W razie jej niezłożenia, Wójt Gminy Wojciechów w drodze decyzji, określi wysokość opłaty.
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