WZÓR WYPEŁNIENIA
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/372/2021
Rady Gminy Dobra z dnia 25 listopada 2021 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTERZE LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648, poz.2320)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością położoną na terenie Gminy Dobra.

Podstawa prawna
Składający

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie:
a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
b) 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości.
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, ul. Graniczna 39b,72-003
Dobra; Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra; Wydział
ds.
Obywatelskich, ul. Lipowa 51, Wołczkowo,72-003 Dobra, Wydział ds. Ochrony
Środowiska, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Termin składania

Miejsce składania deklaracji
Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Dobra

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat przez postawienie znaku „x”)
1.
PIERWSZA DEKLARACJA – obowiązuje od: …………………
x

NOWA DEKLARACJA W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH- obowiązuje od obowiązuje od: 01.01.2022 r.
WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU (należy wypełnić działy B - F )– obowiązuje od:…………………..
KOREKTA DEKLARACJI W PRZYPADKU BŁĘDNIE ZŁOŻONYCH DANYCH - obowiązuje od:……………………...

B. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:(zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. x

WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

NAJEMCA, DZIERŻAWCA

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

INNY PODMIOT…………………….

C. DANE IDENTYFIKACYJNE (zaznaczyć właściwy kwadrat)
3. SKŁADAJĄCY:

OS
x OSOBA FIZYCZNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

OSOBA PRAWNA

4. NAZWISKO I IMIĘ * /PEŁNA NAZWA**

JAN KOWALSKI
5. PESEL*

7.NIP**

6.REGON**

22118900000
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
9. NR DOMU

KROKODYLA

11

12. MIEJSCOWOŚĆ

13. KOD POCZTOWY

14. POCZTA

DOBRA

72-003

DOBRA

15. TEL. KONTAKTOWY (wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe)

10. NR LOKALU(jeśli
dotyczy)

11. NR DZIAŁKI I OBRĘB ( podać
w przypadku braku nr porządkowego)

8. ULICA

16. ADRES E-MAIL(wypełnienie rubryki nie jest obowiązkowe)

500 -111 222
J.KOWALSKI@ONET.PL

D. E. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
17. KRAJ

18. WOJEWÓDZTWO

19. POWIAT

POLSKA

ZACHODNIOPOMORSKIE

POLICKI

20. GMINA

21. ULICA

22. NR DOMU

DOBRA

KROKODYLA

11

24. MIEJSCOWOŚĆ

25. KOD POCZTOWY

26. POCZTA

DOBRA

72-003

DOBRA

23. NR LOKALU(jeśli
dotyczy)

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest konieczny i inny niż adres zamieszkania- dział E)
27.

G. DANE DO OKREŚLENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
28. Oświadczam, iż na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje……3….. osób
(dane nieobowiązkowe dla poboru wody przy użyciu wodomierza)

Nieruchomość jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
29.

30.
X

Zamieszkała

Niezamieszkała

G.1 DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ( właściwe
wypełnić)
Dotyczy przypadku poboru wody przy użyciu wodomierza/y
ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY [m3]1, 1a
(do dwóch miejsc po przecinku)
31.

STAWKA
OPŁATY
32.

26,30

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł]
(do dwóch miejsc po przecinku)
33.

7

184,10

Dotyczy przypadku poboru wody bez użycia wodomierza2
STAWKA
OPŁATY

ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY [m3] 3
34.

35.

9

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY [zł]
(do dwóch miejsc po przecinku)
36.

7

63

ZWOLNIENIE DLA KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY
Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
(dotyczy wyłacznie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej)

37.Tak X

38.Nie

Kwota przysługującego zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Dobra w sprawie zwolnienia w części 39.
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
Wysokość zwolnienia w związku z posiadaniem kompostownika przydomowego i kompostowaniem w nim 40.
bioodpadów stanowiących odpady komunalne. (do dwóch miejsc po przecinku)
(wartość z pozycji 31 lub 34 należy pomnożyć przez kwotę przysługującego zwolnienia wskazaną
w pozycji 39)
WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY [zł] (do dwóch miejsc po przecinku)
(Kwota wskazana w poz. 33 lub 36 pomniejszona o wysokość zwolnienia wskazanego w poz. 40)

41.

DO ZAPŁATY

42.

(Jeżeli obliczona wysokość opłaty w poz. 36 lub 41 jest wyższa od 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na
1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe ogłoszonego w roku poprzednim – należy wpisać kwotę odpowiadającą ww. 7,8%
przeciętnemu miesięcznemu dochodowi rozporządzalnemu- do dwóch miejsc po przecinku)

1,20
31,56
10,80
152,54
52,20
149,68
52,20

G.2. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A
POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Kp 7

4

5

6

7

8

Wysokość
miesięcznej
opłaty5

1100 l

3

Stawka opłaty

240 l

2

Worek
120 l

120 l

1

80 l

Ilość pojemników /worków na odpady

Częstotliwość
odbioru
w miesiącu4
(współczynnik)

DEKLAROWANA ILOŚĆ POJEMNIKÓW/WORKÓW *:

9

10

Zmieszane
Tworzywa
sztuczne i
metal
Papier
Szkło
Bioodpady

Nie
dotyczy

RAZEM (wysokość miesięcznej opłaty) (do dwóch miejsc po przecinku)

43.

* Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
nie może być mniejsza niż wynika to z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

…………………….....
(miejscowość i data)

………………………………
(czytelny podpis)

* dane wypełniane przez wszystkich składających deklaracje
* dotyczy nieruchomości opomiarowanych
* dotyczy nowych gospodarstw i nieruchomości nieopomiarowanych

Pouczenie
Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji.
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427)
Wyjaśnienia:
1.Przez średnie miesięczne zużycie wody należy rozumieć zużycie wody według wskazań wodomierza, za poprzedni rok kalendarzowy (od stycznia do
grudnia) podzielone przez 12 obliczone do dwóch miejsc po przecinku.
1a W przypadku zamieszkania na nieruchomości w trakcie roku poprzedzającego obowiązek złożenia deklaracji przez okres krótszy niż 12 miesięcy średnie
miesięczne zużycie wody oblicza się na podstawie wysokości zużycia wody w danym okresie podzielonego przez liczbę pełnych miesięcy zamieszkiwania
na nieruchomości.
2. Dotyczy nieruchomości nieopomiarowanych (brak wodomierza, studnia) lub nowych nieruchomości.
3. Średniomiesięczne zużycie wody dla nieruchomości nieopomiarowanych i nowych wynosi 3m3 na mieszkańca.
4. Przez częstotliwość odbiorów w miesiącu (współczynnik) należy rozumieć wartość:
a) przy odbiorze raz na dwa tygodnie- 2,17;
b) przy odbiorze raz w tygodniu- 4,33;
5. Należy oddzielnie obliczyć wysokość miesięcznej opłaty za poszczególne pojemniki mnożąc ich ilość i współczynnik z kolumny 8 oraz stawkę opłaty,
a następnie zsumować wyniki.
Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych
Działając na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L
119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest Wójt Gminy Dobra z
siedzibą w Dobrej, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, tel. 91311 30 48, adres email: gmina@dobraszczecinska.pl.;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: inspektorodo@dobraszczecinska.pl;
3) Dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu realizacji zadań władzy
publicznej i obowiązku prawnego, tj. dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) i e) RODO oraz przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ) i
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 );
4) Pani/Pana dane mogą być przekazywane innym odbiorcom danych np. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom
przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne,
pomoc prawną, w tym w zakresie prowadzonych egzekucji;
5) Dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 6-ciu lat licząc od końca roku, w którym wygaśnie
obowiązek podatkowy z tytułu opłaty;
6) Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji na podstawie art. 15 RODO,
b) ich sprostowania na podstawie art. 16 RODO,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazane w art. 17 i 18 RODO,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art.21 RODO,
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie) na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, ani nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 3, a osoba, której dane dotyczą,
jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych skutkuje niewypełnieniem przez Panią/Pana obowiązku wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Adnotacje urzędowe:

