DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE
MIASTA DARŁOWO.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:

Formularz przeznaczony dla nieruchomości zamieszkałych.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź
10 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo, Biuro Obsługi Interesanta lub pocztą na wskazany
wyżej adres

Nazwa i adres
siedziby organu
właściwego do
złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Darłowo
Urząd Miejski w Darłowie,
Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI/ Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja - data zamieszkania ..............................................
□ zmiana danych - data zmiany ....................................
□ korekta deklaracji z dnia...........................

B. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ właściciel, współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości
□ inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna
□ osoba fizyczna prowadząca działalność
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

□ osoba prawna

Imię i nazwisko / Pełna nazwa

PESEL / NIP i REGON

D. Adres: zamieszkania (dotyczy osób fizycznych)/ siedziby ( dotyczy osób fizycznych prowadzących
działalność, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
Kraj

Województwo

Powiat

.□ POLSKA
□ inne………..

□ ZACHODNIOPOMORSKIE
□ inne…………

□ SŁAWIEŃSKI
□ inne…………

Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

□ DARŁOWO
□ inne…………

□ 76-150
□ inne………….

E-mail

Imię matki (dotyczy osób fizycznych i osób fizycznych

Imię ojca (dotyczy osób fizycznych i osób

prowadzących działalność)

fizycznych prowadzących działalność)

□ DARŁOWO
□ inne……….

D.1 Adres: korespondencyjny
Kraj

Województwo

Powiat

□ POLSKA
□ inne………..

□ ZACHODNIOPOMORSKIE
□ inne…………

□ SŁAWIEŃSKI
□ inne…………

Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr telefonu

□ DARŁOWO
□ inne…………

□ 76-150
□ inne………….

□ DARŁOWO
□ inne……….

E-mail

D.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

nr domu / nr lokalu /nr działki)

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer telefonu

DARŁOWO

76-150

DARŁOWO

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
E.1 WYSOKOŚĆ OPŁATY WG ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO ZUŻYCIA WODY
Z POPRZEDNIEGO ROKU KALENDARZOWEGO (m3)
Średnie miesięczne zużycie
wody z poprzedniego roku
kalendarzowego- m3

x

Opłata za odpady
zbierane
selektywnie

x

Stawka2)

11,00

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D.2
znajduje się przydomowy kompostownik, a powstające
bioodpady są w nim zagospodarowywane (DOTYCZY
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI JEDNORODZINNYCH)

Wysokość opłaty miesięcznej
(średnie miesięczne zużycie wody m3 x stawka)

=

=

TAK

NIE

Wyliczenie kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI

Średnie
miesięczne
zużycie wody z
poprzedniego
roku
kalendarzowegom3

x

Stawka
zwolnienia3)

=

x

0,80 zł

=

Wysokość
zwolnienia
(średnie
zużycie wody
m³ x stawka
zwolnienia)

JEDNORODZINNYCH)

Całkowita wysokość opłaty po zastosowaniu zwolnienia (wysokość
opłaty miesięcznej – wysokość zwolnienia)
DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI JEDNORODZINNYCH

E.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY LICZONA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY1) (w przypadku braku układu pomiarowego)
Liczba osób
zamieszkałych

Opłata za odpady
zbierane selektywnie

x

Norma

=

x

3 m3

=

Wyliczona ilość m3
wg rozporządzenia

x

x

Stawka2)

11,00

=
=

Wysokość opłaty miesięcznej
(ilość m3 x stawka)

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części D.2 znajduje się
przydomowy kompostownik, a powstające bioodpady są w nim
zagospodarowywane (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI
JEDNORODZINNYCH)

NIE

Wyliczenie kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI
JEDNORODZINNYCH)

TAK

Średnie
miesięczne
zużycie wody z
poprzedniego
roku
kalendarzowegom3

x

Stawka
zwolnienia3)

=

x

0,80 zł

=

Wysokość
zwolnienia

Całkowita wysokość opłaty po zastosowaniu zwolnienia (wysokość
opłaty miesięcznej pomniejszona o wysokość zwolnienia)
DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI JEDNORODZINNYCH

F. DODATKOWE INFORMACJE
Czy na nieruchomości znajduje się pojemnik?

□ TAK (ilość sztuk..........)
pojemność ………. litrów

□ NIE

G. POUCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.

2.

3.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia
ich 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 (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438
ze zm.).
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta 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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

…………………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia:
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002.8.70),
w związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t Dz.U.2018.1152 ze
zm.).
2) Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie wyboru
metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych opłat oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności, dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Darłowo.
3) Wysokość stawki zwolnienia określona została uchwałą Rady Miejskiej w Darłowie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Darłowie danych osobowych interesantów jest Miasto Darłowo
reprezentowane przez Burmistrza Miasta Darłowo z siedzibą przy Placu Tadeusza Kościuszki 9, kontakt: telefon: +48 (94) 314 22 23 do 26 ,
e-mail: poczta@darlowo.pl
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@darlowo.pl
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych wykonywanych przez Urząd Miejski w
Darłowie, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie
uregulowane prawem nie zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie uniemożliwienie realizacji Pani/Pana wniosków – załatwienia sprawy;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych
lub wobec przekazywania Pani/Pana Danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
Dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa;
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
Ma Pani/Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: występowania Państwa danych w zbiorach
Administratora; celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w
zbiorze; ewentualnym źródle pozyskania danych; prawo sprostowania Państwa danych; udostępniania Państwa danych, a w szczególności
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; planowanego okresu przechowywania danych oraz inne
wynikające z Rozporządzenia.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
oraz przepisów szczególnych;

10.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

11.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

