Załącznik
do Uchwały Nr XX/25/20
Rady Gminy Puck
z dnia 11 marca 2020 roku
Nr sprawy

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
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DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn.
zm.)

Składający:

Właściciel (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 wyżej wymienionej ustawy) nieruchomości położonej na terenie Gminy Puck, na
której zamieszkują mieszkańcy

Miejsce składania:

Urząd Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84 – 100 Puck

Termin składania:

 w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY PUCK
ul. 10 Lutego 29
84 – 100 Puck
B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe, stawiając znak „x” w odpowiedniej kratce)
pierwsza deklaracja1 - data powstania obowiązku (dzień – miesiąc – rok) __ __ - __ __ - __ __ __ __
nowa deklaracja (zmiana)2 - data zaistnienia zmiany (dzień – miesiąc – rok) __ __ - __ __ - __ __ __ __

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe)

D.

właściciel

najemca, dzierżawca

współwłaściciel

zarządca nieruchomości

użytkownik wieczysty

inny

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe)

1. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

osoba fizyczna

osoba prawna

2. DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba fizyczna)
Imię
PESEL
Nr telefonu

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko

Imię ojca

Imię matki
Adres e-mail
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3. DANE IDENTYFIKACYJNE (wypełnia osoba prawna lub jednostka organizacyjna)
Pełna nazwa

NIP

REGON

Nr telefonu

Adres e-mail

4. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

E.

Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr działki

Kod pocztowy

Poczta

F.

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli inny niż w rubryce D4)

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

G.

Nr lokalu

Nr lokalu

Poczta

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym)

nie posiadam kompostownika – bioodpady będą przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady – wypełnić część H 1

posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady – bioodpady nie będą przekazywane do odbioru – wypełnić część H 2

H.

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

H 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypełnia właściciel nie posiadający kompostownika)
Osoby
zamieszkałe w nieruchomości
określonej w części E

Liczba osób

1

2

Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w
sposób selektywny3

Opłata
(kolumna 2 x kolumna 3)
(w zł / miesiąc)

3

4

Liczba osób
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H 2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(wypełnia właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadający kompostownik przydomowy)

Osoby
zamieszkałe w nieruchomości
określonej w części E

Liczba osób

1

2

Stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi w
sposób selektywny3

Opłata
(kolumna 2 x kolumna 3)
(w zł / miesiąc)

3

4

Liczba osób

I.

DODATKOWE INFORMACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

J.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Administrator danych: WÓJT GMINY PUCK z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck
Inspektor ochrony danych: e-mail: iod@gmina.puck.pl
Cel przetwarzania danych: Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z ustaleniem i określeniem wysokości opłaty
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem, windykacją i egzekucją.
Źródła pochodzenia danych: Źródłem pochodzenia danych osobowych są Mieszkańcy gminy, podmioty administracji publicznej, stosowne rejestry(np.
ewidencja ludności).
Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz inne przepisy prawa nakładające na Wójta realizacje
zadań publicznych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa, ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym organom i podmiotom na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w celu przekazywania korespondencji papierowej.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji celu lub przez okres konieczny do zabezpieczenia
dochodzenia ewentualnych roszczeń i postępowań egzekucyjnych, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji wynikającej z przepisów prawa,
tj. 10 lat.
Prawa związane z przetwarzaniem danych: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo
dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, także nie profiluje danych osobowych.
Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych jest obligatoryjne i wynika z ustawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ustalenia właściciela nieruchomości i
wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

K.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego4
(niepotrzebne skreślić)

__ __ - __ __ - __ __ __ __
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L. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1438 z późn. zm.)
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Puck 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.
Objaśnienia
1. Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Puck, w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2. Wypełnioną deklarację można złożyć w formie papierowej lub przesłać za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP. Deklaracja winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym.
3. 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 właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Puck w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy przypisany do danej
nieruchomości lub u inkasentów (sołtysów) albo w kasie Urzędu Gminy Puck w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, w
którym powstało zobowiązanie.
Informacje w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Puck,
pokój nr 44 oraz pod numerem telefonu: 58 673 56 38.
1

Należy zaznaczyć w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej na daną nieruchomość deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów.
2

Należy zaznaczyć w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca (np. zmiana ilości osób zamieszkujących
nieruchomość, sprzedaż nieruchomości).
3

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na
terenie Gminy Puck, ustalona odrębną uchwałą Rady Gminy Puck.
4

Należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z dowodem opłaconej opłaty skarbowej
(17,00 zł).
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