Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/117/20
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 30.01.2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

1. PESEL/NIP/REGON

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
-dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania
z nieruchomości
2.Dzień-Miesiąc-Rok

____-____-_______
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010);
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Inowłódz, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, zarządców, najemców, dzierżawców nieruchomości a także innych podmiotów władających nieruchomością, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych; w terminie 10 dni od wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Miejsce składania: Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.

A. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Inowłódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4.

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja1)
Nowa deklaracja2) (data zaistnienia zmian) _____-_____-_______)
Korekta deklaracji3) (data zaistnienia zmian) _____-_____-_______)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5.

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości

Id: 5C467A67-28D1-4CF0-90D1-D236E219D884. Podpisany

Inny

Strona 1

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. OSOBA FIZYCZNA
6. Nazwisko

8.

Kraj

7.

9.

Imiona

Województwo

11. Gmina

12. Ulica

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

10. Powiat

13. Nr domu

14. Nr lokalu

17. Poczta

18. Nr telefonu/adres e-mail*

D.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
19. Nazwisko i imię/ Nazwa pełna

20. Nazwa skrócona

21. Nr KRS

23. Kraj

24. Województwo

26. Gmina

27. Ulica

30. Miejscowość

31. Kod pocztowy

22. Klasa PKD

25.

Powiat

28. Nr domu

29. Nr lokalu

32. Poczta

33. Nr telefonu/adres e-mail*

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres podany w części D.1 lub D.2.
34. Kraj

35. Województwo

37. Gmina

38. Ulica

41. Miejscowość

42. Kod pocztowy

36.

Powiat

39. Nr domu

40. Nr lokalu

43. Poczta

44. Nr telefonu/adres e-mail*
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E.

DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne1
45. Miejscowość

46. Ulica

47. Nr domu

48. Nr lokalu

E.1. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY
F. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi …………………………….. zł
(słownie ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….).

G. ODPADY BIODEGRADOWALNE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości posiadam
kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne

1

TAK

NIE

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

•

OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
63. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

64. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka

osoby upoważnionej)
_____-_____-______

•

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Inowłódz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami.
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•

INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 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), (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Inowłódz z siedzibą w Inowłodzu ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.
2.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@inowlodz.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Inowłódz oraz Wójta Gminy Inowłódz na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g w/w Rozporządzenia.
4.
Przetwarzane dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych
mogą być:
a.
inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b.
inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do
sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
(t.j. art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Objaśnienia:
* Pola nieobowiązkowe.
1)

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2)
Pole ”nowa deklaracja (zmieniająca)” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
3)
Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) złożonej już
deklaracji.
4)
Zgodnie z obowiązującą uchwałą w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku, ryczałtową opłatę wnosi się do 30 września każdego roku, za bieżący rok kalendarzowy na indywidualny rachunek bankowy
wskazany przez Urząd Gminy w Inowłodzu.
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