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UCHWAŁA NR XV/123/20
RADY GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 3 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dźwierzuty
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 ze.zm.) Rada Gminy
Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w brzmieniu stanowiącym Załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w brzmieniu
stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy dostarczyć na żądanie organu:
a) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu
na terenie gminy;
b) dokument
potwierdzający
aktualny
status
prowadzonej
działalności
gospodarczej.
W przypadku działalności zajmujących się wynajmowaniem również potwierdzający ilość dostępnych
miejsc noclegowych;
c) dokument z zakładu dostarczającego wodę, odprowadzającego ścieki, dostarczającego energię, jeśli
nieruchomość posiada podłączenie do mediów (dotyczy m. in. domków letniskowych i innych
nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych);
d) dokument potwierdzający, że nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (np.
wypis z kartoteki budynków).
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 mogą być składane również za pomocą środków komunikacji
elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą:
1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie
danych XML zgodnymi z załącznikami nr 1, 2 i 3 do uchwały.
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2) przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej następuje poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej
ePUAP.
3) deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
aktualnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze zm.), podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze. zm.).
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/137/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Dźwierzuty
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz
Aleksander Nosek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/123/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 03 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania
deklaracji

Urząd Gminy w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

Termin składania deklaracji Pierwsza deklaracja - 14 dni od zamieszkania pierwszego mieszkańca.
Zmiana danych - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać miesiąc i rok, od kiedy obowiązuje pierwsza deklaracja lub jej zmiana oraz podać przyczynę zmiany)

□ pierwsza deklaracja od miesiąca..................................... roku......................
□ zmiana (aktualizacja) danych zawartych w deklaracji od miesiąca.......................... roku.................
Przyczyna zmiany deklaracji .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. Składający deklarację

□ właściciel/współwłaściciel □ inny

....................................................

(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

B2. Dane składającego deklarację
Imię i nazwisko / Pełna nazwa1)

PESEL / NIP2)

Pełny adres miejsca zamieszkania / Adres siedziby3

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
Telefon

Adres e-mail

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Adres / Identyfikacja nieruchomości, dla której składana jest deklaracja (12-120 Dźwierzuty)
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D. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW4) (dotyczy
wyłącznie nieruchomości zabudownych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
Czy na terenie nieruchomości znajduje sie kompostownik i są w nim kompostowane bioodpady?

□ TAK

□ NIE

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

E. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY (jeśli bioodpady są kompostowane należy
uwzględnić niższą stawkę opłaty)

............................................................zł
(stawka miesięcznej opłaty za 1 osobę)

X

..................................
(liczba osób)

=

................................................ .zł
(miesięczna opłata)

F. PODPIS

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

........................................................................................
(czytelny podpis składającego )

F. Adnotacja urzędowe

Kartoteka

Opłata miesięczna

Podpis przyjmującego deklarację
Objaśnienia:
1) Pełną nazwę podają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. wspólnoty, spółki
zarządzające nieruchomościami). Nazwisko i imię wpisują osoby fizyczne.
2) Numer PESEL wpisują osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Numer NIP wpisują pozostali składający
deklarację.
3) Adres siedziby wpisują osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Adres zamieszkania wpisują
osoby fizyczne.
4) Kompostowanie bioodpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być prowadzone wyłącznie na
nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W związku z czym zastosowanie mają niższe stawki
opłaty dla tych nieruchomości, które zagospodarowywują bioodpady na terenie swojej posesji.
POUCZENIE:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość należy zaktualizować dane dotyczące liczby mieszkańców w
nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapila zmiana.
3. Brak złożonej deklaracji lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje
naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji (art. 6o o ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach) oraz podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2b)
4. Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie określonym w aktualnej uchwale Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na
terenie gminy Dźwierzuty.
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dźwierzuty
(dane adresowe: ul. Niepodległości 6,12-120 Dźwierzuty).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
− wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
− wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji zawartych umów (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej
zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
− prawo dostępu do danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
− prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana
dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie,
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
− prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację
w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
− prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
− prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Dźwierzuty
oraz układ informacji i powiązań między nimi – Załącznik Nr 1
Typy pól:
C – liczby całkowite, R – liczby rzeczywiste, Z – znakowe, D – datowe, W – pole wyboru
Nr pola

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

B
Dane składającego
deklarację

Obowiązkowy
w sekcji/wyborze

Nazwa pola

Typ pola

Pierwsza deklaracja

W

Od miesiąca

Z

Od roku

Z

Zmiana (aktualizacja) danych zawartych w deklaracji

W

Od miesiąca

Z

Od roku

Z

Od roku

Z

Właściciel, współwłaściciel

W

Inny

Z

Imię i nazwisko/Pełna nazwa

Z

T

PESEL/NIP

C

T

Pełny adres miejsca
zamieszkania/Adres
siedziby

Z

T

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny
niż adres zamieszkania)

Z

N

Telefon

C

T

Adres e-mail

Z

N

T

Uwagi
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C

Adres / Identyfikacja
nieruchomości, dla
której składana jest
deklaracja (12-120
Dźwierzuty)

Z

T

D

Czy na terenie nieruchomości znajduje
się kompostownik i
są w nim kompostowane bioodpady?
(zaznaczyć właściwy
kwadrat): TAK/NIE

W

T

stawka miesięcznej
opłaty za 1 osobę

R

liczba osób

C

miesięczna opłata

R

Miejscowość

Z

T

Data

D

T

czytelny podpis składającego

Z

T

czytelny podpis
współmałżonka/
współzobowiązanego

Z

N

Z

-

D

E

T

F
Adnotacje organu
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/123/20
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 03 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania
deklaracji

Urząd Gminy w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

Termin składania deklaracji Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych.
Zmiana danych - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać miesiąc i rok, od kiedy obowiązuje pierwsza deklaracja lub jej zmiana oraz podać przyczynę zmiany)

□ pierwsza deklaracja od miesiąca..................................... roku......................
□ zmiana (aktualizacja) danych zawartych w deklaracji od miesiąca.......................... roku.................
Przyczyna zmiany deklaracji .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. Składający deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel/współwłaściciel □ inny (jaki?)

....................................................

B2. Rodzaj składającego deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ podmiot gospodarczy □ instytucja □ osoba fizyczna □ inny (jaki?)......................................
B3. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Pełna nazwa (dotyczy podmiotów gospodarczych, instytucji itp.) / Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)

NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych, instytucji itp.)

REGON (jeżeli dotyczy)

PESEL (dotyczy osób fizycznych)
Adres siedziby (dotyczy podmiotów gospodarczych, instytucji itp.) / Adres miejsca zamieszkania (dotyczy osób
fizycznych)
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Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny)
Telefon

Adres e-mail

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Adres / Identyfikacja nieruchomości, dla której składana jest deklaracja (12-120 Dźwierzuty)

Okres użytkowania nieruchomości

□ CAŁOROCZNY

□ SEZONOWY

(należy wskazać miesiące przedziałami).............................................................

D. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
D1. Rodzaj pojemnika1)

D2. Stawka opłaty
miesięcznej za 1
pojemnik2) (zł)

D3. Ilość
pojemników
miesięcznie1)

D4. Stawka opłaty
miesięcznej dla
zadeklarowanej liczby
pojemników
(zł)

Pojemnik 120l
(na odpady zmieszane
pozostałe po segregacji)

Pojemnik 240 l
(na odpady zmieszane
pozostałe po segregacji)

Pojemnik 1100 l
(na odpady zmieszane
pozostałe po segregacji)

D5. Opłata miesięczna dla całego strumienia odpadów
komunalnych (suma stawek wyliczonych w kolumnie D4)

zł

1) Należy wykazać minimalny rodzaj, wielkość i ilość pojemników określonych w aktualnym Regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminach na terenie gminy Dźwierzuty
2) Miesięczna stawka za 1 pojemnik dla danego rodzaju odpadu jest określona w aktualnej uchwale w sprawie wyboru metody
oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dźwierzuty

E. PODPIS

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

................. ...............................................................
(czytelny podpis składającego deklarację)
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Kartoteka

Opłata miesięczna

Podpis przyjmującego deklarację
POUCZENIE:

1.

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Brak złożonej deklaracji lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje
naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji (art. 6o o ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach) oraz podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2b).

3.

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie określonym w aktualnej uchwale Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Dźwierzuty.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dźwierzuty
(dane adresowe: ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

−
−

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust.
1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

−
−
−

prawo dostępu do danych osobowych,

−
−

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

−
−

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane
są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację w
przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie
Gminy Dźwierzuty oraz układ informacji i powiązań między nimi – Załącznik Nr 2
Typy pól:
C – liczby całkowite, R – liczby rzeczywiste, Z – znakowe, D – datowe, W – pole wyboru
Nr pola

A

OBOWIĄZEK
ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

Nazwa pola

Typ
pola

Obowiązkowy
w
sekcji/wyborze

Pierwsza deklaracja

W

T

Od miesiąca

Z

Od roku

Z

Zmiana (aktualizacja) danych
zawartych w deklaracji

W

Od miesiąca

Z
T

Od roku

Z

Od roku

Z

Właściciel, współwłaściciel

W

Inny

Z

Podmiot gospodarczy

W

Instytucja

W

SKŁADAJĄCY
DEKLARACJĘ

B
Rodzaj składającego
deklarację

T

Uwagi

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dane identyfikacyjne
składającego
deklarację

ADRES
NIERUCHOMOŚCI,
DLA KTÓREJ
SKŁADANA JEST
DEKLARACJA

C
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Osoba fizyczna

W

Inny (jaki?)

Z

Pełna nazwa (dotyczy
podmiotów gospodarczych,
instytucji itp.)/ Imię i nazwisko
(dotyczy osób fizycznych

Z

T

NIP (dotyczy podmiotów
gospodarczych, instytucji itp.)

C

T

REGON (jeżeli dotyczy)

C

N

PESEL (dotyczy osób
fizycznych)

C

Jeśli osoba
fizyczna

Adres siedziby (dotyczy
podmiotów gospodarczych,
instytucji itp.) / Adres miejsca
zamieszkania (dotyczy osób
fizycznych)

Z

Adres korespondencyjny (jeżeli
jest inny)

Z

N

Telefon

C

T

Adres e-mail

Z

N

Adres / Identyfikacja
nieruchomości, dla której
składana jest deklaracja (12120 Dźwierzuty)

Z

T

Okres użytkowania
nieruchomości
CAŁOROCZNY/
SEZONOWY

W

T

Z

N

C

N

Okres użytkowania
nieruchomości
SEZONOWY

T

(należy wskazać miesiące
przedziałami

OPŁATA
MIESIĘCZNA ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZBIERANYMI W
SPOSÓB

D
Ilość
pojemników
miesięcznie

Pojemnik
120l (na
odpady
zmieszane
pozostałe
po
segregacji)

Jeśli podmiot
gospodarczy/
instytucja itp.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Pojemnik
240l (na
odpady
zmieszane
pozostałe
po
segregacji)
Pojemnik
1100l (na
odpady
zmieszane
pozostałe
po
segregacji)
Pojemnik
120l (na
odpady
zmieszane
pozostałe
po
segregacji)
Stawka opłaty
miesięcznej dla
zadeklarowanej
liczby
pojemników
(zł)

Pojemnik
240l (na
odpady
zmieszane
pozostałe
po
segregacji)

R

N

Opłata miesięczna dla całego
strumienia odpadów
komunalnych (zł)

R

T

Miejscowość

Z

Data

D

czytelny podpis składającego
deklarację

Z

Pojemnik
1100l (na
odpady
zmieszane
pozostałe
po
segregacji)

PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ I
WSPÓŁMAŁŻONKA,
JEŚLI JEST
ZOBOWIĄZANY

E

T

F
Adnotacje organu

Z

-

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/123/20
Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 03 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH
I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DŹWIERZUTY
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)

Składający

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością.

Miejsce składania
deklaracji

Urząd Gminy w Dźwierzutach
ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

Termin składania deklaracji Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów
komunalnych

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać rok, od kiedy obowiązuje pierwsza deklaracja lub jej zmiana oraz podać przyczynę zmiany)

□ pierwsza deklaracja od roku......................
□ zmiana (aktualizacja) danych zawartych w deklaracji od roku............................................
Przyczyna zmiany deklaracji .......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat lub wpisać dane)
B1. Składający deklarację

□ właściciel/współwłaściciel □ inny (jaki?)

....................................................

B2. Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Imię i nazwisko / Pełna nazwa1)
PESEL/NIP1)
Pełny adres miejsca zamieszkania / Adres siedziby1)

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny)
Telefon

Adres e-mail

C. IDENTYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(12-120 Dźwierzuty)
Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja (w przypadku braku adresu należy podać nazwę miejscowości)

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Numer działki głównej i obręb geodezyjny

Numery działek sąsiednich przylegających do nieruchomości stanowiących jednolitą całość z działką główną
(jeżeli dotyczy)

D. OPŁATA ROCZNA DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości)

.........................................zł
(stawka rocznej opłaty
dla 1 nieruchomości)

X .................................... .. =
(liczba nieruchomości )

..................... ..................................zł
(stawka rocznej opłaty

dla zadeklarowanych nieruchomości)

Liczba domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe - do opłaty należy uwzględnić każdy domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną
w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.
Pod pojęciem innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy rozumieć, np. grunt
rolny, leśny itp. grunt z przyczepą kempingową, domek holenderski, itp, a także budynek mieszkalny, lokal jeśli są
związane z wykorzystaniem w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

E. PODPIS

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

.............. ............................................................
(czytelny podpis składającego)

F. Adnotacja urzędowe

Kartoteka

Opłata roczna

Podpis przyjmującego deklarację
1) Pełna nazwa, NIP, adres siedziby dotyczy podmiotów innych niz osoby fizyczne, które składają deklarację.

POUCZENIE:
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Brak złożonej deklaracji lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje
naliczeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji (art. 6o o ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach) oraz podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2b).
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Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminie określonym w aktualnej uchwale Rady Gminy Dźwierzuty w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Dźwierzuty

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dźwierzuty
(dane adresowe: ul. Niepodległości 6, 12-2-120 Dźwierzuty)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

−
−

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust.
1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

−
−
−

prawo dostępu do danych osobowych,

−
−

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

−
−

prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane
są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację w
przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków
letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na
terenie Gminy Dźwierzuty
oraz układ informacji i powiązań między nimi – Załącznik Nr 3
Typy pól:
C – liczby całkowite, R – liczby rzeczywiste, Z – znakowe, D – datowe, W – pole wyboru
Nr
pola

A
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

Dane identyfikacyjne składającego
deklarację

B

IDENTYFIKACJA
NIERUCHOMOŚCI, DLA
KTÓREJ SKŁADANA JEST
DEKLARACJA (12-120
DŹWIERZUTY)

C

Obowiązkowy
w
sekcji/wyborze

Nazwa pola

Typ
pola

Pierwsza deklaracja

W

Od roku

Z

Zmiana (aktualizacja )
danych zawartych w
deklaracji

W

Od roku

Z

Przyczyna zmiany
deklaracji

Z

Właściciel,
współwłaściciel

W

Inny

Z

Imię i nazwisko/Pełna
nazwa

Z

T

PESEL/NIP

C

T

Pełny adres miejsca
zamieszkania/ Adres
siedziby

Z

T

Adres korespondencyjny
(jeżeli jest inny)

Z

N

Telefon

C

T

Adres e-mail

Z

N

Adres nieruchomości, dla
której składana jest
deklaracja (w przypadku
braku adresu należy podać
nazwę miejscowości)

Z

T

Numer działki głównej i
obręb geodezyjny

Z

T

T

T

Uwagi

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

OPŁATA ROCZNA DLA
DOMKÓW LETNISKOWYCH I
INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA
CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE (bez
względu na długość okresu
korzystania z nieruchomości)

D

PODPIS

E
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Numery działek sąsiednich
przylegających do
nieruchomości
stanowiących jednolitą
całość z działką główną
(jeżeli dotyczy)

Z

N

stawka rocznej opłaty dla
1 nieruchomości

R

T

liczba nieruchomości

C

Stawka rocznej opłaty dla
zadeklarowanych
nieruchomości

R

miejscowość

Z

T

Data

D

T

czytelny podpis
składającego

Z

T

czytelny podpis
współmałżonka/
współzobowiązanego

Z

N

Z

-

F
Adnotacje organu

