POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN.
WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Nr ewidencyjny

DO-1

Nr dokumentu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości zamieszkałych, na obszarze Gminy Wieliczka
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.), zwana dalej „ustawą”.
Właściciele nieruchomości (w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy) zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Wieliczka
Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

Termin składania:

Nowa (kolejna) deklaracja: w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
A. CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.
nowa (kolejna) deklaracja data zmiany:

pierwsza deklaracja

data zaistnienia obowiązku

Przyczyna złożenia nowej deklaracji
zbycie nieruchomości

zmiana wielkości gospodarstwa domowego

zmiana sposobu gromadzenia śmieci

inne

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI w rozumieniu ustawy
B1. Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2.

właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna/osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością

B2. Typ podmiotu składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
3.

osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

osoba prawna

B3. Dane identyfikacyjne właściciela nieruchomości
5.Pierwsze imię / Nazwa skrócona

4.Nazwisko / Nazwa

6. PESEL/NIP

7. REGON

B4. Adres zamieszkania (nie musi być adres zameldowania) / Siedziba
9. Województwo

8. Kraj

10.Powiat

12. Miejscowość

16.Kod pocztowy

11. Gmina

13. Ulica

17. Poczta

18.Telefon / FAX (fakultatywnie)

14. Nr domu

15. Nr lokalu

22. Nr domu

23. Nr lokalu

19. E-mail (fakultatywnie)

C. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której powstają odpady 1)
C1. Miejsce położenia nieruchomości
20.Miejscowość

21. Ulica

C2. Uwagi (np. miejsce usytuowania śmietnika na działce, inne)
24.

D. OBLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2)

D1. Nieruchomości zamieszkałe - budynki jednorodzinne (w tym zabudowa szeregowa, bliźniacza)
25. Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje …........................... (liczba mieszkańców).
26. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik

TAK

□

Liczba mieszkańców
27.

NIE

Wysokość opłaty miesięcznej

□

3)

28.

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, o którym mowa w pkt. 26 (Iloczyn
liczby osób zamieszkujących i stawki miesięcznego zwolnienia jednego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość. W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje należy wpisać zero.

29.

30.

ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (Obowiązkowo wypełnić. Od poz. 28 należy odjąć poz. 29)
D2. Nieruchomości zamieszkałe - budynki wielolokalowe np.: (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe)
31.

W poz. 31 należy wpisać opłatę wynikającą z załącznika ZDO-1 4) tj. przepisać kwotę RAZEM ostatniej kolumny załącznika:

32.

E.

Miesięczna kwota opłaty

zł

(należy wpisać kwotę z poz. 30 lub 31)
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F. PODPIS I OŚWIADCZENIA OSOBY/OSÓB SKŁADAJĄCEJ/SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
F1. Dane składającego deklarację (wypełnić tylko w przypadku gdy dane w poz.4 i poz.5 części B3. inne niż w poz.45 i poz.46 części F3.)
33.
łączna

34. Nazwisko

35. Imię

jednoosobowa
36. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)

37. Nazwisko

38. Imię

39. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)

40. Nazwisko

41. Imię

42. Sposób reprezentacji (np.: Pełnomocnictwo, upoważnienie, statut, inne)

Sposób reprezentacji :

F2. Oświadczenia składającego deklarację
43.

Oświadczam, że zapoznałem się z pouczeniami i wyjaśnieniami zawartymi w pkt I. niniejszej deklaracji.

44.

Oświadczam, że posiadam prawo do złożenia niniejszej deklaracji.

F3. Podpis składającego/składających deklarację
45. Nazwisko / Nazwiska

46. Imię / Imiona

47. Data wypełnienia deklaracji

48. Czytelny podpis / podpisy

G. POUCZENIA / WYJAŚNIENIA
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W razie niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską metody.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku nie wpłacenia opłaty w terminach określonych uchwale Rady Miejskiej lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.:Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze. zm.).
Dane z poz. 25, 27 oraz załącznika ZDO-1 powyższej deklaracji zostaną zweryfikowana przez organ właściwy do przyjęcia deklaracji (Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka). W przypadku stwierdzenia
niezgodności z podanymi w deklaracji danymi, składający deklarację zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającą ze złożonej deklaracji, należy uiszczać miesięcznie, bez wezwania, z dołu, do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek
ponoszenia opłaty dotyczy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka, przesłać drogą pocztową na wskazany adres lub przesłać drogą elektroniczną
zgodnie z art. 6m ust.3 ustawy.
Opłatę wskazaną w części E w poz. 32 należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, w formie wpłaty bezgotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce lub przelewem na
indywidualny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce wskazany w otrzymanej informacji o indywidualnym numerze rachunku.
Klauzula informacyjna wobec włascicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieliczka objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, email: magistrat@wieliczka.eu tel. +48 12
26 34 100 EPUAP: /y885h0evy6/skrytka
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605 lub
pisemnie na adres siedziby Administratora;
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone
w art. 6m oraz 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
m.in. firmy informatyczne, prawnicze, firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych
osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących
archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
Posiada Pani/Pan prawo do;
1) prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym:
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na konieczność wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego - na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odmowa podania wymaganych danych
osobowych może skutkować nałożeniem grzywny w trybie decyzji administracyjnej;
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

OBJAŚNIENIA:
1) Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość na której powstają odpady, deklarację składa oddzielnie za każdą nieruchomość.
2) Selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na:
a) szkło - zielony pojemnik lub worek,
b) metale i tworzywa sztuczne (plastik, opakowania wielomateriałowe) – żółty pojemnik lub worek ,
c) papier (tektura) - niebieski pojemnik lub worek
d) bio (odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.) - brązowy pojemnik lub worek ,
3) Wysokość opłaty wynika z uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej
opłaty.
4) Załącznik ZDO-1 – dotyczy wyłącznie budynków wielolokalowych.

H.

ADNOTACJE URZĘDU
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