Załącznik do uchwały Nr XVII/123/2020
Rady Gminy Wizna
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić ręcznie, 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 r., poz. 2010 z późn. zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Wizna.

Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów

Miejsce składania:

komunalnych,
- 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 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY WIZNA
PL. KPT. WŁADYSŁAWA RAGINISA 35
18-430 WIZNA

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

 PIERWSZA DEKLARACJA  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI


C. SKŁADAJĄCY 1. Osoba fizyczna
DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. Osoba prawna

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwą pozycję)
właściciel
współużytkownik,
współposiadacz

współwłaściciel,
 zarządca

użytkownik, posiadacz
 inny podmiot władający nieruchomością
……………………………………..………….………….

Imię i nazwisko/pełna nazwa

NAZWA PEŁNA / IMIĘ
I NAZWISKO/
…………………………………………………….……..….
DATA URODZENIA
Nr telefonu (adres e-mail)1
NR TELEFONU
IMIONA RODZICÓW ……………………………………………………………….
IDENTYFIKATOR

Data urodzenia
………………………………………
Imię ojca/matki
….…………………………………...

REGON

NIP / PESEL2

…………………………………….…………………………

..……………………………………………………………………………..……..

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość
Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

Powiat
Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.3. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA, WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Imię i nazwisko/pełna nazwa

Imię ojca/matki

REGON

NIP/PESEL

Nr telefonu

 Taki sam jak w części D2.

D.4. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Powiat
Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY WIZNA3

 Taki sam jak w części D2.

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
ZAMIESZKAŁA

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ G DEKLARACJI

NIEZAMIESZKAŁA, na której powstają odpady komunalne

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ H DEKLARACJI

CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁA

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ G, H, I DEKLARACJI

NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ
WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZĘŚĆ J DEKLARACJI

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
Informacja o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne.
Informację składają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Kompostowanie bioodpadów uprawnia do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami.

TAK, posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
NIE, nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje …..…… osób/osoby.
(podać liczbę mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
………………… x ………………… = …………………………… zł/miesiąc.
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty4)

(liczba mieszkańców x stawki opłaty)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..)

H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty od właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy.
Rodzaj pojemnika na
odpady

Liczba pojemników

Stawka opłaty5

120 l

…… szt.

…………

240 l

……szt.

…………

400 l

……szt.

…………

660 l

……szt.

…………

1100 l

……szt.

…………

worek o pojemności 120 l

……szt.

…………

Łączna miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych (suma wysokości opłat)

Wysokość opłaty
(liczba pojemników lub worków x
stawka opłaty za pojemnik)

………………… zł/miesiąc.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..)

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty od właścicieli nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy, tzw. nieruchomość
mieszana.
WYSOKOŚĆ OPŁATY (Suma opłat z części G i H)

…………………………..……………….. zł/miesiąc.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..)

J. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Liczba nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Stawka opłaty6

…………

…………

Łączna wysokość opłaty rocznej za odbiór odpadów komunalnych

Wysokość opłaty ryczałtowej
(liczba nieruchomości x stawka opłaty)

…………
………….. zł/rok kalendarzowy.

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..)

K. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………
(czytelny podpis)

L. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis przyjmującego formularz.
………………………………..
(DATA)

…………………………………………………..
(PODPIS)

Pouczenie:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

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.), w sytuacji nie wnoszenia
należnych opłat.
Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Wizna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku niezłożenia deklaracji, niezłożenia jej w wyznaczonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych
zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wizna w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.
Stawkę opłat ustala Rada Gminy Wizna. Stawki będą podawane do publicznej wiadomości. W przypadku uchwalenia nowej
stawki Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o nowej wysokości opłaty.
Sposób gromadzenia odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny, Wójt Gminy Wizna w drodze decyzji naliczy opłatę według obowiązujących stawek opłaty
podwyższonej.

Objaśnienia:
1) Priorytetem jest podanie numeru telefonu komórkowego. Podanie adresu poczty elektronicznej jest opcjonalne.
2) Niepotrzebne skreślić
3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Wizna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości stawki opłaty na terenie Gminy Wizna.
5) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Wizna w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemniki lub worki o określonej pojemności,
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Wizna.
6) Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Wizna w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Wizna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wizna, adres: pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wizna: iod@wizna.pl lub: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Wizna, 18-430
Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c)
z ww. rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
4. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone
do przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji 10 lat od końca roku, w którym
zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania w zakresie określonym przepisami prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesom podejmowania decyzji przez Wójta, w tym profilowaniu.

