Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/143/2020
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 maja 2020 r.

Identyfikator podatnika

DO

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
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 ze zm.)

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Września
– patrz objaśnienia pkt 1

Termin składania:

W terminie:
–
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
–
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI - Burmistrz Miasta i Gminy Września
B. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA ZŁOŻENIE DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)
1.

 deklaracja składana po raz pierwszy
- patrz objaśnienia pkt 2

2.

 nowa deklaracja
- patrz objaśnienia pkt 3

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem) – patrz objaśnienia pkt 1
3.
 Właściciel

 Współwłaściciel

 Inny podmiot

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat krzyżykiem)
4.
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

5. Imię i nazwisko2)/Nazwa3)

6. PESEL2)

7. NIP3)

C.3. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA2) LUB SIEDZIBY3) SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Poczta

15. Ulica

16. Nr domu

17. Nr lokalu

18. Adres do doręczeń (należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres do doręczeń jest inny niż wskazany w części C3 deklaracji):

D. DATA ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZŁOŻENIE NOWEJ DEKLARACJI1) – patrz objaśnienia pkt 3
19. Data __ __-__ __-__ __ __ __ r.

.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
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E. ILOŚĆ ZŁOŻONYCH
ZAŁĄCZNIKÓW „DO-Z/1”

20. Podać ilość załączników DO-Z/1
…...............................

21.
F. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ
MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – wynikająca ze złożonych

....................................................zł

załączników do deklaracji DO-Z/1
- patrz objaśnienia pkt 5,6 i 7
- kol. 9 lub kol. 13

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
(niewłaściwe skreślić)
22.Pierwsze imię składającego deklarację/ osoby reprezentującej
właściciela nieruchomości

23. Nazwisko składającego deklarację/ osoby reprezentującej właściciela
nieruchomości

24. Data wypełnienia deklaracji

25. Czytelny podpis składającego deklarację/ osoby reprezentującej
właściciela nieruchomości

26. Nr telefonu składającego deklarację/ osoby reprezentującej
właściciela nieruchomości 1)

27. Adres poczty elektronicznej składającego deklarację/ osoby
reprezentującej właściciela nieruchomości 1)

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września, 2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail: iod@wrzesnia.pl, tel. 616404172, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 5)
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz
urzędów obsługujących te organy i związki, 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 9)
Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają tego przepisy prawa.

1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
1)
2)
3)

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego – art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
Wyliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej we
Wrześni w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
OBJAŚNIENIA
Podmiotem zobowiązanym do składania deklaracji jest właściciel nieruchomości zamieszkałej. Poprzez właścicieli nieruchomości należy rozumieć także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością – art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze
zm.). Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości
wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową - art. 2 ust. 3 w/w ustawy.
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 - art. 6m ust. 1 w/w ustawy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana - art. 6m ust. 2 w/w ustawy. Właściciel nieruchomości może złożyć
nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia
tego zdarzenia – art. 6m ust. 5 pkt 1 w/w ustawy.
Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym
lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych – art. 6m ust. 1ca w/w ustawy.
Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu - art. 6q ust. 2 w/w ustawy.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone odrębną uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie: wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu
korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zastrzeżeniem art. 6o – art. 6m ust. 1d w/w ustawy.
- pole nieobowiązkowe
- dotyczy osób fizycznych
- dotyczy osób prawnych / jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
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