Załącznik 2 do UCHWAŁY NR III/33/2019
Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 lutego 2019 r.
NALEŻY WYPEŁNIĆ POLA JASNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Druk DO-2
Dzień-Miesiąc-Rok

1.

_____ ______ ____________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy
(dla każdej nieruchomości należy odrębnie wypełnić deklarację)
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami),
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1,
Miejsce składania: Urząd Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie

DZIAŁ A - DANE OGÓLNE
A.1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie
A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

2. □ złożenie deklaracji

3. □ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) _____

______ ____________

(dzień - miesiąc – rok)

4. Uzasadnienie złożenia / korekty deklaracji :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A.3. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
5. □ Właściciel nieruchomości

6. □ Współwłaściciel nieruchomości

7. □ Użytkownik wieczysty

8. □ Zarządca nieruchomości wspólnej

9. □ Najemca, dzierżawca

10. □ Inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………..……………
(wpisać jaki?)

A.4. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU/OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
A.4.1. Osoba fizyczna/Pozostałe podmioty
11.

12.

PESEL/NIP

13.

14.

Kod pocztowy i Miejscowość
Ulica
Nr domu/ Nr lokalu
Nr telefonu / Adres e-mail

15.

Nazwisko i Imię/Nazwa podmiotu

16.
17.

18.

19.

20.

A.4.2. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Ulica

24. Nr domu

25. Nr lokalu

26. Nr działki, obręb

A.4.3. Osoby upoważnione do reprezentowania
27. Nazwisko i Imię

Podstawa umocowania
Sposób reprezentacji 3
1
2

3

28. Seria i nr dowodu osobistego
2

29. Kod pocztowy, miejscowość

30. Ulica, nr domu, lokalu

31. Tel. kontaktowy

32.
33.

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Należy podać podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku
pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w or yginale lub formie uwierzytelnionego odpisu
z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł).
Należy wpisać czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.

A.4.4. Adres do korespondencji
34. Nazwisko i Imię

35. Miejscowość

36. Kod pocztowy

37. Ulica

38 Nr domu

39. Nr lokalu

DZIAŁ B - DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
B.1. RODZAJ ZABUDOWY (zaznaczyć właściwy kwadrat)
40. □

41. □

Niezamieszkałe
B.2. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW

W części zamieszkałe i w części niezamieszkałe

Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady komunalne, wskazanej w części A, niniejszej deklaracji odpady będą
zbierane w sposób (zaznaczyć właściwy kwadrat):
42. □

Selektywny
43. □ Nieselektywny
B.3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI
Czy odpady komunalne biodegradowalne pochodzące z nieruchomości (np.: resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, trawa) są kompostowane
na terenie nieruchomości wskazanej w części A niniejszej deklaracji?
44. □

tak – kompostownik ………m3
45. □ Nie
B.4. INFORMACJA O ODBIORZE POPIOŁÓW - DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI OPALANYCH PALIWEM STAŁYM
Deklaruję odbiór popiołów w sezonie grzewczym z nieruchomości wskazanej w części A. (zaznaczyć właściwy kwadrat):
46. □ Tak
47. □ Nie

DZIAŁ C - OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wielkość
pojemników

Opłata za gospodarowanie odpadami, jeśli są zbierane i
odbierane selektywnie
48. Liczba
49. Stawka opłaty określona w uchwale Rady
pojemników Gminy Tuchomie w sprawie wyboru metody
odbierana
ustalenia opłaty za gospodarowanie
miesięcznie
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami, jeśli są zbierane i
odbierane nieselektywnie
50. Liczba
51. Stawka opłaty określona w uchwale Rady
pojemników Gminy Tuchomie w sprawie wyboru metody
odbierana
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

60 litrów
110/120 litrów
240 litrów
360 litrów
1100 litrów

_______ zł
_______ zł
_______ zł
_______ zł
_______ zł

_______ zł
_______ zł
_______ zł
_______ zł
_______ zł

Inna wielkość
(określić jaka)
_________litrów

Pojemność pojemnika pomnożyć przez :

Pojemność pojemnika pomnożyć przez :

_______ zł

_______ zł

Miesięczna kwota opłaty

52. Suma opłat
Suma
iloczynów
(kolumna 48 x 49
+
kolumna 50 x 51)

53.

_______zł

DZIAŁ D - OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
54.

Data __________ Czytelny podpis _______________________________
POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.). Zgodnie z art. 6m ustawy z
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. 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 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z art. 6o
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych 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 nr 119, str. 1), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77 – 133 Tuchomie, reprezentowana przez
Wójta Gminy. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
e-mail: iod@tuchomie.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zmianami) i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu. Obowiązek podania danych osobowych jest
wymogiem ustawowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz możliwość wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Państwa dane mogą zostać przekazane innym uprawnionym podmiotom. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

E. ADNOTACJE ORGANU

