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1. PESEL/Numer Identyfikacji Podatkowej właściciela- jeżeli go obowiązuje

Załącznik do Uchwały nr XXIII/159/2020
Rady Gminy Końskowola z dnia 16 grudnia 2020 r.

D-O
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020r. poz. 1439 z późn.zm.)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości,
a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością,

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa jedynie
właściciel nieruchomości, wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Końskowola

2.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. pierwsza deklaracja

 2. nowa deklaracja.................................................................................................................

 3. korekta deklaracji

zmiana danych od _ _ - _ _ _ _
(miesiąc – rok)

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

 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

 2. współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*- dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

**- dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwa pełna * / Nazwisko i imię **

Pola 6, 7, 8 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
6. Data urodzenia (dzień- miesiąc- rok)
7. Imię ojca
9. Numer telefonu

8. Imię matki

10. E-mail

D.2 ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
11. Kraj

12. Województwo

14. Gmina

15. Ulica

18. Miejscowość

13. Powiat
16. Nr domu
19. Kod pocztowy

17. Nr lokalu

20. Poczta

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
21. Położenie nieruchomości (adres)
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Nieruchomość wskazana w części E jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):
22.

23.

 zamieszkała

24.

 niezamieszkała, na której  w części zamieszkała
powstają odpady
komunalne2)

Właściciel takiej
nieruchomości wypełnia dział
F

25.

oraz w części
niezamieszkała, na której
powstają odpady
komunalne

Właściciel takiej nieruchomości
Właściciel takiej
wypełnia dział G
nieruchomości wypełnia działy
F,G, i H

 domek letniskowy,
nieruchomość
wykorzystywana na cele
rekreacyjnowypoczynkowe, jedynie
przez część roku

Właściciel takiej
nieruchomości wypełnia dział
I

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

26.

(należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomości
w każdym lokalu i budynku mieszkalnym jednorodzinnym)

Miesięczna stawka opłaty od jednej osoby:

27.

21,50 zł

F.1 ZWOLNIENIA Z OPŁATY (zwolnienie częściowe z opłaty przysługuje na podstawie uchwały Rady Gminy Końskowola w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik i worek o odpowiedniej pojemności):

Oświadczam, że na terenie nieruchomości,
której dotyczy deklaracja, posiadam
przydomowy kompostownik i prowadzę w nim
kompostowanie bioodpadów wytworzonych na
tej nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):
F.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ

28.

29.





TAK

30.
Wysokość miesięcznej opłaty
(proszę wypełnić tylko jedno pole):
1. w przypadku kompostowania bioodpadów
iloczyn pozycji 26 x 27 pomniejszony o stawkę
1,5 zł od każdej osoby
2. w przypadku braku kompostowania bioodpadów
iloczyn pozycji 26 x 27;

NIE

31.

(poz. 26 x poz. 27 pomniejszona o
(poz. 26 x poz. 27)
1,5 zł za każdą osobę)
(należy podać kwotę w PLN)
(należy podać kwotę w PLN)

G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 2)

I.

Pojemność pojemników/worków do
zbierania odpadów na nieruchomości

II. Stawka opłaty za
pojemnik/worek

III. Liczba
pojemników/worków
(miesięcznie)3)

IV. Wysokość
miesięcznej opłaty
(iloczyn kolumn
II x III)
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32.

pojemnik

35.

34.

36.

37.

39.

40.

42.

43.

45.

46.

54 zł

1100 l
38.

8 zł

60 l
worek

33.

11 zł

240 l

41.

11 zł

80 l
44.

16 zł

120 l

47.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (suma kwot z kolumny IV)
(należy podać kwotę w PLN)

H. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY (dział F) ORAZ W CZĘŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE (dział G)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie 48.
odpadami (suma kwot: poz. 30 + poz. 47 lub
poz. 31 + poz. 47)
(należy podać kwotę w PLN)

I.

DOTYCZY DOMKÓW LETNISKOWYCH, NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
49.

Ryczałtowa stawka opłaty za rok za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
J.

 107 zł

OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
50. Imię

51. Nazwisko

52. Data wypełniania deklaracji (dzień- miesiąc- rok)

53. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ osoby
reprezentującej

K. ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA
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54. Uwagi organu

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020, poz. 1427 z późn. zm.)
Objaśnienia:
1) selektywne gromadzenie odpadów – jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli nieruchomości i polega na gromadzeniu w oddzielnych
pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na odpady: papieru; szkła; tworzyw sztucznych i metali; odpadów
ulegających biodegradacji pochodzenia roślinnego; popiołu.
2) nieruchomość niezamieszkała - nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej,
szkoły, hotele, itp.; nie dotyczy domków letniskowych, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku.
3)minimalna wielkość pojemników i worków w którą ma być wyposażona nieruchomość, została określona w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Końskowola.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA
( dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi )
Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 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 zwanego
„RODO”, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81
881 62 01, adres e-mail : ugkonskowola@post.pl , jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest możliwy pod nr tel. 818816201, e-mail
iodo@konskowola.info.pl,
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze), w zw.z
ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2020 poz. 1439 z poźn. zm.) i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.),
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu dokonania wymiaru i poboru
obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ewidencji osób uprawnionych do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych Gminy Końskowola ( odbiór odpadów stałych).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np: organy
ścigania, wymiaru sprawiedliwości, kontrolne lub tym, które zawarły z administratorem danych stosowane umowy na przetwarzanie danych
osobowych np. radca prawny gminy, firma świadcząca usługi odbioru nieczystości z terenu gminy.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres odbioru odpadów, a następnie przechowywane przez czas wskazany w stosownych przepisach
( ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) tj.
a/ 5 lat w zakresie dokumentów księgowych oraz dokumentów dotyczących postępowania egzekucyjnego, licząc od końca roku, w którym wygaśnie
obowiązek podatkowy z tytułu opłaty,
b/ 10 lat w zakresie danych osobowych dotyczących uczestników systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
9.
( korzystanie z Innych uprawnień jak np.: prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przekazania danych, sprzeciwu, uzależnione jest
od podstawy ich przetwarzania). Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane osobowe w siedzibie Urzędu Gminy Końskowola uzyskania ich kopii,
odpisów, wyciągów na zasadach określonych w stosownych przepisach.
10. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ( wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) ma Pani/Pan obowiązek podania danych
osobowych. Administrator nie ma wówczas obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Brak zgody może wiązać się
z niemożliwością świadczenia usługi wynikającej z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
11. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
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