Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/114/2020
Rady Gminy Studzienice z dnia 12 czerwca 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

LUB

RĘCZNIE,

WIELKIMI,

Druk DO-1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Studzienice.
Właściciel nieruchomości - w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także współwłaściciel,
użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym,
w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową
lub spółdzielnię mieszkaniową.
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.
Miejsce składania: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice.
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Pierwsza deklaracja 2. □ Nowa deklaracja (data zaistnienia zmian: ________________)
3. □ Zmiana deklaracji spowodowana śmiercią mieszkańca (data zgonu: ________________)
1.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
7. □ Zarządca nieruchomości wspólnej
4.

□ Współwłaściciel
8. □ Najemca, dzierżawca

5.

□ Użytkownik wieczysty
9. □ Inny podmiot
6.

władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /ADRES ZAMIESZKANIA
10. NAZWISKO

11. IMIĘ

12. PESEL

13. MIEJSCOWOŚĆ

14. ULICA

15. NR DOMU 16. NR LOKALU

17. KOD
POCZTOWY

18. POCZTA

19. IMIĘ OJCA

20. IMIĘ MATKI

21. NR TELEFONU

22. E-MAIL

24. IMIĘ

25. PESEL

26. MIEJSCOWOŚĆ

27. ULICA

28. NR DOMU 29. NR LOKALU

30. KOD
POCZTOWY

31. POCZTA

32. IMIĘ OJCA

33. IMIĘ MATKI

34. NR TELEFONU

35. E-MAIL

D. DANE MAŁŻONKA / WSPÓŁWŁAŚCICIELA
23. NAZWISKO

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
(wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
36. MIEJSCOWOŚĆ

37. ULICA

38. NR DOMU

39. NR
LOKALU

40. KOD POCZTOWY, POCZTA

F. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
F.1. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Deklaruję zbieranie odpadów w sposób:

□ 41. SELEKTYWNY, w ilościach i rodzajach jak zaznaczono poniżej:

□ 42. makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
□ 43. popiół (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym).
Co uprawnia mnie do zastosowania stawki opłaty obniżonej.
Deklaruję zbieranie odpadów w sposób:

□44. ZMIESZANY.
F.2. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW:
45. Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części C
lub E:
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

Stawka opłaty
jeśli odpady
zbierane są
w sposób
SELEKTYWNY

Stawka opłaty
jeśli odpady
zbierane są
w sposób
ZMIESZANY

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

46. Stawka opłaty za nieruchomości
zamieszkałe za 1 miesiąc (zł):

1 osoba

22,00

2 osoby

38,00

3 – 4 osoby

50,00

5 – 6 osób

60,00

7 i więcej osób

68,00

1 osoba

44,00

2 osoby

76,00

3 – 4 osób

100,00

5 – 6 osób

120,00

7 i więcej osób

136,00

ŁĄCZNA KWOTA
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI:
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
48. MIEJSCOWOŚĆ, DATA _____________________________________
49. CZYTELNY PODPIS _______________________________________
(z podaniem imienia i nazwiska)

47. ________ zł/miesiąc

(kwota z poz.46)

H. POUCZENIE DLA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Studzienice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. 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.
3. 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.
4. Opłatę należy uiszczać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy w
Studzienicach nr 95 1240 1268 1111 0010 9487 3994 lub w kasie ww. Urzędu. Wpłat należy dokonywać terminowo bez
wezwań Gminy.
5. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
6. 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

I. OBJAŚNIENIA
CZĘŚĆ A - Należy zaznaczyć pole wyboru „pierwsza deklaracja” – w przypadku, gdy do tej pory deklaracja nie była składana lub
pole wyboru „nowa deklaracja” – w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana właściciela
nieruchomości, itd.) oraz wpisać datę zaistnienia zmian. W przypadku śmierci mieszkańca należy podać datę zgonu.
CZĘŚĆ B - Przy właściwym podmiocie wstawić znak „X”.
CZĘŚĆ C - Dane składającego deklarację i jego adres zamieszkania.
CZĘŚĆ D - Dane małżonka osoby składającej deklarację lub współwłaściciela nieruchomości, na której powstają odpady
komunalne.
CZĘŚĆ E – Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne - należy wpisać, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
CZĘŚĆ F
F.1. Należy zadeklarować sposób, w jaki będą zbierane odpady na terenie nieruchomości i przy właściwym sposobie zbierania
odpadów wstawić znak „x”. Sposób selektywny oznacza segregowanie odpadów z podziałem na makulaturę, szkło, tworzywa
sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz popiół (dotyczy tylko nieruchomości opalanych paliwem stałym).
Zadeklarowanie zbierania odpadów w sposób zmieszany będzie skutkowało wyższą opłatą.
F.2. Zgodnie z wybranym w części F.1. sposobem zbierania odpadów, zaznaczyć w poz. 45 odpowiedni kwadrat wskazujący ilość
osób zamieszkujących daną nieruchomość, a w poz. 47 wpisać kwotę z poz. 46.
CZĘŚĆ G - Wpisać miejscowość, datę i czytelnie podpisać deklarację.

J. ADNOTACJE ORGANU

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 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice (ul. Kaszubska 9, 77-143
Studzienice).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
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.

