POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Numer
deklaracji

Podstawa
prawna:

Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wałcz. Przez właścicieli
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.

Termin
składania:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia związanego ze śmiercią mieszkańca.

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Walcz

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY WAŁCZ
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):
PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania: …………………………………)
(dzień – miesiąc – rok)

ZMIANA DANYCH (data zaistnienia zmian: ………………………………....…...)
(dzień – miesiąc – rok)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X):
(*dotyczy osób fizycznych, **dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi)
WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (………………………….………………………….)
(określić: np. dzierżawca, najemca)

DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA, NAZWA SKRÓCONA**
PESEL*/ NIP **
ADRES E-MAIL (informacja nieobowiązkowa)

NR TELEFONU

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR
LOKALU

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

GMINA

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR
LOKALU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY WAŁCZ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR
LOKALU

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI, NA KTÓREJ POŁOŻONA JEST NIERUCHOMOŚĆ (w przypadku braku nadanego
numeru porządkowego nieruchomości)

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW obowiązkowe dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
(zaznaczyć właściwy kwadrat – X)
1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
2. Nie posiadam kompostownika przydomowego.

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(***Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części D niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze
odrębnej Uchwały Rady Gminy Wałcz.)
1. Liczba osób zamieszkałych

2. Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Wałcz).

28 zł

3. Stawka opłaty w przypadku zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym (zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady
Gminy Wałcz)

23 zł

4. Wysokość opłaty miesięcznej (zł/ miesiąc) ***
(wartość z pkt 1. x wartość z pkt 2. = pkt 4 lub wartość z pkt 1. x wartość z pkt 3. =
pkt 4.)

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMIdotyczy właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Oświadczam, że na terenie Gminy Wałcz posiadam domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, gdzie wytwarzane są odpady komunalne w okresie
od.................................................................................. do...................................... ....................................…
odpady będę gromadzić w sposób selektywny.
Wysokość opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 180 zł/rok .

H. BUDYNKI WIELORODZINNE- dotyczy nieruchomości, która jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym
ustanowiono odrębną własność lokalu, np. wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa
Właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej (np. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie) winni do złożonej
deklaracji dołączyć wykaz zawierający informację nt. ilości lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wraz z podaniem
liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach mieszkalnych – załącznik Z-1
Wielkość gospodarstwa domowego

Liczba gospodarstw na terenie
nieruchomości gromadzących
odpady w sposób selektywny

Opłata zł /miesiąc
(stawka miesięczna x
ilość gospodarstw )

Gospodarstwo jednoosobowe
Gospodarstwo dwuosobowe
Gospodarstwo trzyosobowe
Gospodarstwo czteroosobowe
Gospodarstwo pięcioosobowe
Gospodarstwo sześcioosobowe
Gospodarstwo siedmioosobowe
Gospodarstwo ośmioosobowe
Gospodarstwo dziewięcioosobowe
Gospodarstwo dziesięcioosobowe i więcej
Łączna kwota opłaty miesięcznej

...................................................................................................zł/m-c

I. Załączniki
Załącznik Z-1 …….. szt.
Inny: ………………………………………………………………………………………….
brak

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przez mnie dane są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że znane mi są objaśnienia i pouczenia zawarte w deklaracji oraz treść klauzuli informacyjnej.

……………………………………………..

…………………………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE
Wpłat za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Wałcz lub na konto Gminy Wałcz 75 1240
3712 1111 0010 1861 5462.

Pouczenie:
 przez zmianę danych rozumie się:







- zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- korektę deklaracji w rozumieniu art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa;
w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający deklarację zobowiązany jest do załączenia
oryginału pełnomocnictwa lub poświadczony urzędowo odpis pełnomocnictwa.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych
budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne
budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, Wójt Gminy, w drodze decyzji, naliczy opłatę podwyższoną za odprowadzanie odpadów zmieszanych.

Klauzula informacyjna:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób składających deklarację
gospodarowanie odpadami komunalnymi

o wysokości opłat za

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (RODO) informuję, iż:














Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Wałcz reprezentowana przez Wójta Gminy Wałcz z siedzibą w
Wałczu ul. Dąbrowskiego 8, 78-600 Wałcz.
Dane kontaktowe: telefon: 67 258 02 41 adres e- mail: sekretariat@gminawalcz.pl
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: z.klocek@gminawalcz.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiot
przyjmujący odpady, wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu , a po tym czasie przez okres
wymagany przepisami prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO);
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pani/ Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, jeśli podano, może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych
celach informacyjnych lub wyjaśniających.

Z-1 ZAŁĄCZNIK do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wałcz
(w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy).
Termin składania:
 terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia związanego ze śmiercią mieszkańca.
Miejsce składania: Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie miny Wałcz, 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8.

DANE DO OBLICZENIA OPŁATY ZA GOSPDOAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
BUDYNKI WIELORODZINNE
L.p.

Miejscowość, ulica

Numer domu

Numer lokalu

Ilość osób w Należna
opłata
gospodarstwie
(obliczona
na
domowym
podstawie tabeli H
deklaracji

