POLA JASNE WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE, POŁOŻONEJ NA
TERENIE GMINY PARZĘCZEW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
zwaną dalej Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, najemców nieruchomości, dzierżawców nieruchomości, a także inne podmioty władające
nieruchomością), na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Parzęczew.

Termin składania:

Pierwsza deklaracja - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Nowa deklaracja - do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana

Miejsce składania: Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1, 95 – 045 Parzęczew
Organ właściwy do złożenia: Wójt Gminy Parzęczew

Data wpływu (podpis pracownika)

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

□ pierwsza deklaracja
□ nowa deklaracja (zmiana danych )
□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty

___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ (dzień – miesiąc – rok)
___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ (dzień – miesiąc – rok)
___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ (dzień – miesiąc – rok)

Przyczyna zmiany danych (zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X)

□ Sprzedaż nieruchomości
□ Inny (podać jaki)
……………………………………………………………………………………………………………………….

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć odpowiednią kratkę znakiem X):

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ jednostka organizacyjna albo osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością ........................................................................... (podać rodzaj np. najem, dzierżawa)
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Numer PESEL*

Numer NIP**

Telefon (nieobowiązkowe)
KRS**

REGON**

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES /SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (jeśli inny niż w części C)
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB
INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty (należy wpisać stawkę obowiązującą) ……………………

Wysokość stawki opłaty określa uchwała Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………………………
(miejscowość i data)

………………..............…..………………..
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

0

H. POUCZENIE
1. 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 ze zm.).
2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do dnia 31 października każdego roku, za bieżący rok
kalendarzowy, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Parzęczewie w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
3. W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy Parzęczew określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zgodnie z art. 10 ust. 2b Ustawy – Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.
4. W przypadku ustalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Parzęczew zawiadomi właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego.
5. W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Parzęczew określi,
w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki podwyższonej, która wyniesie
dwukrotną wysokość stawki ustalonej przez Radę Gminy.

I. OBJAŚNIENIA
1. W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zaistnienia przyczyny złożenia deklaracji. Właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany oraz przyczynę zmiany. Właściciel nieruchomości jest
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego, po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
3. W przypadku zaprzestania wytwarzania odpadów na danej nieruchomości właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu
zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując w części A niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie (oraz w części F należy
wpisać wartość ,,0”).

J. KLAUZULA INFORMACYJNA
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gminę Parzęczew
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
W związku z wypełnieniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Wójt Gminy w Parzęczewie informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1, tel. 42 718-60-95, 42 718-60-57,
sekretariat@parzeczew.pl;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iod@parzeczew.pl, 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1, tel. 42 718-60-95 wew. 125,
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej Administratorowi.
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
11. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane
do celów marketingowych.
12. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobierania.
Podstawa prawna przetwarzania:
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2019 r. poz 900 ze zm.)
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

