Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII.72.2019
Rady Gminy Głowaczów
z dnia 29 listopada 2019 roku
POLA JASNE WYPEŁNIĆ 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020)
Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy położonej na
terenie Gminy Głowaczów w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ;jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela nieruchomości na, których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ( art.6m.ust.1 ustawy) oraz
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
(art.6 m ust.2 ustawy).
Miejsce składania: Gmina Głowaczów ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY GŁOWACZÓW
ul. Rynek 35
26-903 Głowaczów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: ( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku
„ x”)
□ PIERWSZA DEKLARACJA- data zamieszkania : …………………………………………
( dzień-miesiąc- rok)

□ NOWA DEKLARACJA- ZMIANA DANYCH- data zmiany: ……………………………..
(dzień-miesiąc-rok)

Przyczyny złożenia deklaracji zmieniającej ( zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ zbycie nieruchomości
□ zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
□ zmiana ilości osób
□ WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU- data zmiany: ………………………………..
(dzień-miesiąc- rok)

□ KOREKTA DEKLARACJI –data zmiany: …………………………………………………
(dzień-miesiąc- rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
2. Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienia znaku „ x” )


1.Osoba fizyczna

□ 2. osoba prawna

□ 4. Właściciel, współwłaściciel

□ 3. jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej
□ 5. Użytkownik wieczysty,
□ 6. Inny podmiot władający
zarządca nieruchomości
nieruchomością

7. Imię i nazwisko* / Nazwa **

8. PESEL*/ Identyfikator NIP**

9. Identyfikator REGON **
11. Imię ojca*

10. Data urodzenia*

12. Imię matki *

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 1

ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY **
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. E-mail

23. Telefon

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 2)
24. Imię i nazwisko */ nazwa ** współwłaściciela

25.Numer PESEL */ Identyfikator NIP **
28. Imię ojca *

27. Data urodzenia*

26. Identyfikator REGON **
29. Imię matki *

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty 2
ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY ** ( WPISAĆ JEŻELI ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES
SIEDZIBY JEST INNY NIŻ WSKAZANY W POZ. 13-23)
30. Kraj
31. Województwo
32. Powiat

33. Gmina

34. Ulica

35. Nr domu

36. Nr lokalu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. E-mail

40. Telefon

D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
41. Miejscowość
42. Ulica
43.Nr domu

44. Nr lokalu

45. Obręb/arkusz/ numer działki ( wypełnić jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu)
E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
46. Oświadczenie ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ 2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLNYMI NA
NIERUCHOMOŚCI OKREŚLONEJ W CZĘŚCI D
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Głowaczów w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz z wolnienia w części z
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

47.

Miesięczna kwota opłaty ( kwotę z poz. 47 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 48)

49.

Opłata kwartalna ( kwotę z poz. 49 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

50.

zł/osobę
48
zł/miesiąc
zł/kwartał

F1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNLANYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E poz. 46 pkt.1)
Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy w Głowaczowie w sprawie wyboru
51.
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty
oraz z wolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

zł/osobę

52.

Wysokość miesięcznego zwolnienia ( kwotę z poz. 51 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w
poz.52)

53.

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną w
poz. 49 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w poz.53)

54.

Wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu częściowego zwolnienia ( kwotę z poz.54 należy pomnożyć przez 3
miesiące)

55.

zł/miesiąc

zł/kwartał

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
56. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady są zbierane i
odbierane.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( liczba i rodzaj pojemnika)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
…………………………………. X ………………………………. = ……………………………….. zł
( miesięczna liczba pojemników)
( stawka opłaty)
( iloczyn liczy pojemników i stawki opłaty )
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………………….. zł.
3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości , stanowi nieruchomość o której mowa w pkt
1, a w części nieruchomości, o której mowa w pkt 2.
57. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt 1 i 2.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi ……………… zł (należy wpisać sumę
opłat z punktu 1 i 2)

4. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- od nieruchomości na której znajdują się
domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno –wypoczynkowe- za rok bez
względu na długość okresu korzystania z nieruchomości
…………………………… x………………………………= ……………………………………..zł/rok
(ryczałtowa stawka opłaty)

(liczba nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub
liczba domków letniskowych )

( ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za rok )

G. DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
58. Data wypełnienia deklaracji
59. Czytelny podpis lub pieczęć i podpis osób
uprawnionych do reprezentacji

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie: (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 1579,

1655, 1798, 1901, 2070)
OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI:
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi składane są dla nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane
jedynie przez część roku.
1-Podanie

rachunku bankowego jest dobrowolne
Podanie rachunku bankowego jest dobrowolne
*-dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**-dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
2-

CZĘŚĆ B- należy zaznaczyć:
Kwadrat „pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja jest po raz pierwszy
Kwadrat „ nowa deklaracja- zmiana danych”- gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana ilości osób
zamieszkujących daną nieruchomość
Kwadrat „ wygaśnięcie obowiązku”- gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem
zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać
części E deklaracji
Kwadrat „ korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej
wynikających np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać okres,
którego dotyczy zmiana
CZĘŚĆ C- należy określić podmiot składający deklarację.
W pozycji 8 i 25 – numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi
objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP

wpisują tylko podmioty obowiązane posiadać NIP na podstawie na podstawie przepisów ustawy z
dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 63, 730, 1018, 1495).
CZĘŚĆ D- dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne
W pozycji 45- numer ewidencyjny działki należy wypełnić tylko w przypadku braku urzędowo
nadanego adresu
CZĘŚĆ E- Podmiot składający deklarację posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne
w pozycji 46- należy zaznaczyć
kwadrat 1- gdy podmiot składający deklarację posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady
stanowiące odpady komunalne
kwadrat 2- gdy podmiot składający deklarację nie posiada kompostownika i nie kompostuje w nim
bioodpady stanowiących odpady komunalne w przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy
wypełniać części F1 deklaracji
CZĘŚĆ F- należy obliczyć wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pozycja 47- należy wpisać stawkę opłaty określoną w Uchwale Rady Gminy Głowaczów w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości
stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Pozycja 49- wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn wartości wpisanych w poz. 47 i poz.48
Pozycja 50- łączna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to kwota z poz. 49
pomnożona przez trzy miesiące.
CZĘŚĆ F1.- wypełniają podmioty, które w części F zaznaczyły kwadrat 1.
Pozycja 51- należy wpisać kwotę przysługującego zwolnienia określoną w Uchwale rady Gminy w
Głowaczowie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym
Pozycja 53- wysokość miesięcznego zwolnienia stanowi iloczyn wartości wpisanych w pozycjach 51 i
52
Pozycja 54 – wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia stanowi różnicę w
poz. 49 i 53
Pozycja 55 – wysokość opłaty kwartalnej po odliczeniu częściowego zwolnienia to kwota z poz. 54
pomnożona przez 3 miesiące
CZĘŚĆ G
Pozycja 58- należy wpisać datę wypełnienia deklaracji
Pozycja 59- podpis osoby składającej deklarację.
W przypadku, gdy składającym deklarację nie jest osoba fizyczna, podpisy składają wszystkie osoby
statutowe uprawnione do reprezentacji podmiotu.
Deklarację może podpisać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W takim
przypadku pełnomocnictwo należy złożyć do Wójta Gminy Głowaczów w Referacie Gospodarki
Komunalnej.
Deklarację może podpisać współwłaściciel wskazany w umowie zawartej z pozostałymi
współwłaścicielami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Wójt
Gminy Głowaczów informuje, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
Gmina Głowaczów reprezentowana przez Wójta Gminy Głowaczów
ul. Rynek 35, 25-903 Głowaczów, tel. 48/6231075

z siedzibą :

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych (IOD) Monikę Tomczak, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania
danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod@glowaczow.pl.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz
organom egzekucyjnym.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

……………………………………
(podpis)

