POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/118/2020
Rady Gminy w Doruchowie
z dnia 17 lutego 2020 r.

1. Numer dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych, a także w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Urząd Gminy Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Wójt Gminy Doruchów
Doruchów, ul. Kępińska 13

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

❑ 1. pierwsza deklaracja –

data powstania obowiązku: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

❑ 2. nowa deklaracja (zmiana danych) –
❑ 3. korekta deklaracji –

data zaistnienia zmian: ……………………

KWIECIEŃ 2020 …………….……………….……………………

Z komentarzem [l1]: Przykładowa data zaistnienia zmian uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w
którym zostanie złożona nowa deklaracja

data zaistnienia zmian: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

** dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną

C.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. osoba fizyczna

❑ 2. osoba prawna

❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca

Z komentarzem [l2]: Odpowiednie zaznaczyć

osobowości prawnej
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. właściciel
❑ 2. współwłaściciel1
❑ 3.użytkownik wieczysty
❑ 4. zarządca nieruchomości ❑ 5. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać) …………………….

Z komentarzem [l3]: Odpowiednie zaznaczyć

6. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna **

DORUCHOWSKI JAN

Z komentarzem [l4]: Wpisać nazwisko i imię

7. Numer PESEL / Identyfikator podatkowy NIP2

8. Identyfikator REGON **

60081511111

-

9. Data urodzenia*

10. Imię ojca*

15.08.1960 r.

JAN

Z komentarzem [l5]: Wpisać PESEL

11. Imię matki*

JANINA

12. Nr telefonu składającego deklarację (pozycja nieobowiązkowa)

13.Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa)

000 000 000

doruchowski.jan@wp.pl

Z komentarzem [l6]: Wpisać datę urodzenia
Z komentarzem [l7]: Wpisać imię ojca
Z komentarzem [l8]: Wpisać imię matki

C.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

POLSKA

WIELKOPOLSKIE

OSTRZESZOWSKI

17. Gmina

18. Ulica

DORUCHÓW

DORUCHOWSKA

Z komentarzem [l9]: Podanie numeru telefonu nie jest
obowiązkowe, ale ułatwia sposób komunikowania się z
właścicielem nieruchomości

19. Numer domu / lokalu

Z komentarzem [l10]: Pozycja nie jest obowiązkowa

111

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

DORUCHÓW

63-505

DORUCHÓW

Z komentarzem [l11]: Uzupełnić adres zamieszkania poz.
14. do 22
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C.2.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA1
23. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. osoba fizyczna

❑ 2. osoba prawna

❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

24. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ 1. właściciel
❑ 4. zarządca nieruchomości

❑ 2. współwłaściciel1
❑ 3.użytkownik wieczysty
❑ 5. inny podmiot władający nieruchomością (wpisać) …………………….

25. Nazwisko i imię * / Nazwa pełna ** współwłaściciela

26. Numer PESEL / Identyfikator podatkowy NIP2

27. Identyfikator REGON **

29. Imię ojca*

28. Data urodzenia*

30. Imię matki*

31. Nr telefonu składającego deklarację (pozycja nieobowiązkowa)

32. Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa)

C.2.2 ADRES ZAMIESZKANIA * / ADRES SIEDZIBY **
34. Województwo

33. Kraj

36. Gmina

35. Powiat

37. Ulica

39. Miejscowość

38. Numer domu / lokalu

40. Kod pocztowy

41. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
42. Miejscowość

43. Ulica

44. Nr domu / nr lokalu

DORUCHÓW

DORUCHOWSKA

111

Z komentarzem [l12]: Należy uzupełnić poz. 42. do 45. wpisać adres nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne oraz nr działki

45. Numer działki ewidencyjnej

101010

E. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
46. Nieruchomość

wskazana w części D. jest (zaznaczyć właściwy kwadrat)

❑ zamieszkała

❑ niezamieszkała, na której

❑ w części zamieszkała oraz

(nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy)
(wypełnić część G.1.)

powstają odpady komunalne
(nieruchomości wykorzystywane
do prowadzenia działalności
gospodarczej, obiekty
użyteczności publicznej, szkoły
itp.)
(wypełnić część G.2.)

w części niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne
(wypełnić część G.1, G.2 i G.3.)

Z komentarzem [l13]: Zaznaczyć właściwy kwadrat
zgodnie z opisem

F.
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
POSIADANIA
KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D. niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy
kwadrat)
47.

❑ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
2. ❑ nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady
1.

komunalne

2/4

Z komentarzem [l14]: Zaznaczyć właściwy kwadrat
zgodnie z opisem
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1. NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
48.

_____4______

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.

liczba mieszkańców

Z komentarzem [l15]: Przykładowa liczba osób
zamieszkujących nieruchomość

49.

Stawka opłaty4

21 zł/osobę
50.

Miesięczna kwota opłaty5 (poz. 48 x poz. 49)

84

zł/miesiąc

POZ. 51 – 53 NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZAZNACZENIA W CZĘŚĆI F. POZ. 47 PKT. 1, JEŻELI
W CZĘŚCI F. POZ. 47 ZAZNACZONO PKT. 2 – PONIŻSZYCH POZYCJI NIE WYPEŁNIA SIĘ
51.

Stawka zwolnienia z opłaty4

1 zł/osobę

Z komentarzem [l16]: Stawka opłaty od miesiąca kwietnia
2020 r. wynosi 21 zł
Z komentarzem [l17]: Miesięczna kwota opłaty
Z komentarzem [l18]: Poz. 51. do 53. wypełnić tylko
wtedy, gdy właściciel posiada kompostownik i kompostuje
bioodpady
Z komentarzem [l19]: Stawka zwolnienia wynosi 1 zł

52.

Wysokość miesięcznego zwolnienia (poz. 48 x poz. 51)

4 zł/miesiąc

Z komentarzem [l20]: Wpisać wynik poz. 48 x poz. 51

53.

Miesięczna kwota opłaty po odliczeniu zwolnienia w części
z opłaty5 (poz. 50 - poz. 52)

80 zł/miesiąc

G.2. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Wybór pojemności pojemnika lub
worka dla frakcji odpadu (wpisać ilość

szkło
b

1
54.

120 l

worek

Liczba
pojemników
w szt.

papier

a

pojemnik

suma pojemników
lub worków
poszczególnych frakcji
= a+b+c+d+e

d

e

pojemnik

zmieszane

pojemnik

BIO/popiół

sztuk wybranego pojemnika lub worka)
pojemnik

metale
i tworzywa
sztuczne

Pojemność
pojemnika
lub
worka

c
2
55.

7000 l

5
58.

60.

61.

62.

64.

65.

66.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

63.

6000 l

4
57.

140 l

1100 l

3x4

3

59.

67.

Miesięczna kwota
w zł

56.

120 l
worek

240 l

Stawka4
w zł

84.

RAZEM opłata miesięczna5
(suma poz.58+62+66+71+75+79+83)

zł/miesiąc

G.3. NIERUCHOMOŚĆ, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (CZĘŚĆ G.1.) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (CZĘŚĆ G.2.)
Miesięczna kwota opłaty5
* część G.1. poz. 50 albo poz. 53 + część G.2. poz. 84

85.

zł/miesiąc
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Z komentarzem [l21]: Wpisać różnicę między poz. 50 a
poz. 52
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
86. Nazwisko i imię

87. Data wypełnienia deklaracji

DORUCHOWSKI JAN
89. Nazwisko i imię

__01__-__04__ - __2020__
dzień

miesiąc

88. Czytelny podpis (pieczęć)
Doruchowski Jan

rok

90. Data wypełnienia deklaracji

91. Czytelny podpis (pieczęć)

______-______ - __________
dzień

miesiąc

rok

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
92. Uwagi organu podatkowego

93. Data wypełnienia

94. Podpis przyjmującego formularz

_______ - _______ - ____________
dzień

miesiąc

rok

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.).

Objaśnienia
1.

W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują współwłaściciele. W przypadku
nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.

2.

Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący
działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP
wpisują pozostali właściciele nieruchomości.

3.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

4.

Stawka opłaty i stawka zwolnienia z opłaty została określona w uchwale Rady Gminy w Doruchowie w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub
worek oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.

5.

Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych w uchwale
Rady Gminy w Doruchowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przelewem na rachunek bankowy Gminy Doruchów.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.),
zwanego dalej „RODO” informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Doruchów reprezentowana przez Wójta Gminy Doruchów
z siedzibą w Doruchowie przy ul. Kępińskiej 13;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować listownie na adres
– ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów, przez e-mail iod@doruchow.pl lub telefonicznie +48 627363221;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu naliczenia, poboru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą Ordynacja podatkowa oraz
ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmiot realizujący umowę o wywóz odpadów komunalnych, Poczta
Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz
organy publiczne, sądy oraz inne podmioty upoważnione z mocy prawa oraz takie, z którymi zostały podpisane umowy
powierzenia danych;
6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
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Z komentarzem [l24]: PODPIS WŁAŚCICIELA
Z komentarzem [l23]: Przykładowa data wypełnienia
Z komentarzem [l22]: Wpisać nazwisko i imię właściciela
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