Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/XV/2019
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
z dnia 16 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
Podstawa prawna:

Art. 6n ust. 1pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U.
z 2019r. poz. 2010).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Miejsce składania:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Termin składania:

Pierwszy termin składania do dnia 31 grudnia 2019 roku lub w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Organ właściwy
do którego należy złożyć deklarację: Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□

pierwsza deklaracja ( właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – art. 6m ust. 1 u.c.p.g.) –
…………… ( dzień ) ……………. ( miesiąc ) ……………… ( rok )

□

zmiana danych zawartych w deklaracji ( w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi , właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana . Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , uiszcza się za miesiąc w którym
nastąpiła zmiana – art. 6m ust. 2 u.c.p.g.) …………… ( dzień ) ……………. ( miesiąc ) ……………… ( rok )

□ korekta deklaracji ( w przypadku wystąpienia w złożonej deklaracji błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek bądź wypełnienia
jej niezgodnie z ustalonymi wymaganiami , właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć jej korektę – art. 81 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja
Podatkowa ) -

…………… ( dzień ) ……………. ( miesiąc ) ……………… ( rok )

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”):

□
□

właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty

□
□

zarząd wspólnoty mieszkaniowej
zarządca nieruchomości wspólnej

□ najemca, dzierżawca
□ inny podmiot władający nieruchomością

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”):

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
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C.1. Osoba fizyczna
Nazwisko

Pierwsze imię / drugie imię

PESEL

Numer telefonu.

Adres e-mail

C.2. Pozostałe podmioty
Pełna nazwa

NIP

Nr KRS

Numer telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podstawa umocowania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podstawa do umocowania:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sposób reprezentacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C.3. Dane nieruchomości – na której powstają odpady komunalne
Ulica / Nr ewd. działki/działek z wypisu z rej. gruntu

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C.4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.3
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
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D. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części
C.3 niniejszej deklaracji znajduję się domek letniskowy lub
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjnowypoczynkowe*:

TAK

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi:
*dla każdej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy złożyć odrębną
deklarację.
E. INNE OŚWIADCZENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla
potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).

TAK

NIE

( właściwe zaznaczyć poprzez podkreślenie )
2.

W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1438 z późn. zm.).

E.1 DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc-rok)

Czytelny podpis/y z podaniem imienia i nazwiska, pieczęć osoby upoważnionej i
reprezentującej

F. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu

Data (dzień – miesiąc-rok)

Podpis przyjmującego formularz
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Informacja
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród,
reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Kontakt z administratorem możliwy jest w godzinach pracy Urzędu Gminy i
Miasta Wyszogród pod nr telefonu (24) 267 26 00 lub na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl.
2. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres:
iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.
3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na admin istratorze,
wynikającego z 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.) oraz
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm).
4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
RODO.
Pouczenie:
1) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród deklarację 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
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nową
deklarację w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

……………………………………..
Data i podpis składającego deklarację
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