POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/80/19
Rady Gminy Oleśnica z dnia 27.06.2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE
PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fzycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości
prawnej posiadających nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela
więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty
lub wysokość opłaty.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

WÓJT GMINY OLEŚNICA, UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”)

Pierwsza deklaracja od …………………………….. (miesiąc, rok)
(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Zmiana deklaracji od ……………………………….. (miesiąc, rok)
(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Uzasadnienie zmiany……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Korekta deklaracji od ……………………………….. (miesiąc, rok)

(m. in. w przypadku błędu np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
3.Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”)

Właściciel

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca itd.): …………………………………..
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „X”)
Osoba fzyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa/ Nazwisko i imię
6. REGON

7. Numer PESEL/ KRS

D.2. ADRES SIEDZIBY
8.Kraj:

9.Województwo:

10.Powiat:

11.Gmina:

12.Ulica:

13.Nr budynku:

15.Miejscowość:

16.Kod pocztowy/poczta:

17.Numer telefonu:

14.Nr lokalu:

D.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18.Kraj:

19.Województwo:

20.Powiat:

21.Gmina:

22.Ulica:

23.Nr budynku:

26.Miejscowość:

27.Kod pocztowy/poczta:

28.Numer telefonu:

24.Nr lokalu: 25.Nr działki

D.4.ADRES DO KORESPONDENCJI
29.Kraj:

30.Województwo:

31.Powiat:

32.Gmina:

33.Ulica:

34.Nr budynku:

36.Miejscowość:

37.Kod pocztowy/poczta:

38.Numer telefonu:

35.Nr lokalu:

E. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć właściwy kwadrat, znakiem „X”)
ZMIESZANY

SELEKTYWNY (SEGREGACJA ODPADÓW)

F. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty wynikająca z Uchwały Rady Gminy Oleśnica

39.

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie
nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 40.
cele rekreacyjno - wypoczynkowe
Kwota opłaty [zł/rok]
(iloczyn poz. 39 i 40)

41.

G. POUCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.)
Oświadczam, że:
Przed wypełnieniem deklaracji zapoznałem/am się z aktualnymi Uchwałami Rady Gminy Oleśnica w sprawie: terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Oleśnica, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych zawartą w deklaracji.

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

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

H. ADNOTACJE URZĘDU GMINY

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica ul 11 Listopada 24
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych pod e-mailem agata.js@olesnica.wroc.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu. Przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO , ustawy z dnia 29 sierpnia 19997r – Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900) , ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14lipca 1983r.o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp pracownicy Urzędu Gminy w Oleśnicy oraz frmy serwisowe
oprogramowania informatycznego, podmioty uprawnione do obsługi odbioru odpadów – PSZOK, RIPOK.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą proflowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

