Załącznik
do uchwały Nr XVI/103/20
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 29 stycznia 2020 r.

POLA JASNE DEKLARACJI WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
1. Identyfikator podatkowy PESEL*/NIP** (niepotrzebne skreślić)

2.

Identyfikator podatkowy PESEL* (współmałżonka)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA
3. Organ, do którego adresowana jest deklaracja:

Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
4. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

Złożenie deklaracji po raz pierwszy (data powstania obowiązku : ……………………………………..) 1)
dzień – miesiąc – rok

□

Zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany : …………………………………….) 2)
dzień – miesiąc – rok
Przyczyna zmiany danych***:

□ zbycie nieruchomości □ zmiana liczby mieszkańców □ inne …………………………………………..………………………………..
□

Korekta deklaracji z dnia ………………………………. (data obowiązywania korekty: …………………………………….) 3)
dzień – miesiąc – rok

B. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□
□

właściciel nieruchomości

□

użytkownik wieczysty

□
□

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

współwłaściciel

inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6.

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2 DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Imię i nazwisko*/ Pełna nazwa**

8. Imię ojca, imię matki* (wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL
nie został nadany)

C.3 AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA* / SIEDZIBY**
9. Kraj

10.Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

15. Nr lokalu

C.4 DODATKOWE DANE UŁATWIAJĄCE KONTAKT ZE SKŁADAJĄCYM DEKLARACJĘ (można pozostawić puste)
18. Nr telefonu***

19. E-mail***

C.5 DANE WSPÓŁMAŁŻONKA*
20. Imię i nazwisko

21. Imię ojca, imię matki (wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL
nie został nadany)

ADRES ZAMIESZKANIA (wypełnić jeśli inny niż w C.3)
22. Kraj

23.Województwo

24. Powiat

25. Gmina

26. Ulica

27. Nr domu

29. Miejscowość

28. Nr lokalu

30. Kod pocztowy

DODATKOWE DANE UŁATWIAJĄCE KONTAKT (można pozostawić puste)
31. Nr telefonu***

32. E-mail***

C.6 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w C.3)
33. Kraj

34. Województwo

35. Powiat

36. Gmina

37. Ulica

38. Nr domu

40. Miejscowość

39. Nr lokalu

41. Kod pocztowy

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
43. Województwo

42. Kraj

POLSKA
45. Gmina

44. Powiat

KWIDZYŃSKI

POMORSKIE
46. Ulica

47. Nr domu

48. Nr lokalu

KWIDZYN
49. Miejscowość

50. Kod pocztowy

82-500

E. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ilość mieszkańców lub gospodarstw domowych znajdujących się na nieruchomości
wskazanej w części D
(należy wskazać liczbę w kolumnie II)

Wysokość opłaty
(kolumna II x III)

Stawka
opłaty4

I
Ilość mieszkańców
(dotyczy nieruchomości zamieszkiwanych przez maksymalnie 3 osoby)

51.

II
52.

III
53.

IV

Ilość gospodarstw domowych
(dotyczy nieruchomości zamieszkiwanych przez 4 osoby lub więcej)

54.

55.

56.

57. Proszę podać dokładną liczbę osób zamieszkujących: …………………

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

58.

(pozycja 53 + 56)

Wyliczoną w pozycji 58 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy
Urzędu Gminy Kwidzyn, przeznaczony do wpłat przedmiotowej opłaty, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne
skreślić).
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
59. Imię

60. Nazwisko

61. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

62. Podpis

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą* (pozycje 63, 64, 65 i 66 wypełnia współmałżonek)
63. Imię

64. Nazwisko

65. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

66. Podpis

G. ADNOTACJE ORGANU
67. UWAGI ORGANU

68. Data (dzień – miesiąc – rok)

69. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).

Objaśnienia:
1)

W przypadku składania deklaracji po raz pierwszy należy wskazać datę powstania obowiązku, za którą uważa się dzień zamieszkania
na nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy
miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości
mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego,
po którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kwidzyn deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2)

W przypadku składania nowej deklaracji należy wskazać datę zaistnienia zmiany, tj. datę zaistnienia czynnika mającego wpływ
na zmianę wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. datę zmiany miejsca zamieszkania, datę
zamieszkania na nieruchomości nowego mieszkańca, itp. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji
zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym (tego przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację
zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca
w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3)

Właściciel nieruchomości może skorygować dane podane w uprzednio złożonej deklaracji, poprzez złożenie deklaracji korygującej.

4)

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Kwidzyn.

* dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
** dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
*** informacja nieobowiązkowa

Klauzula informacyjna:
Informujemy, że w rozumieniu 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, administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane są/będą* Pani/Pana* dane osobowe jest Urząd Gminy Kwidzyn,
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania zadań określonych przepisami prawa i nie
będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
lub email: urzad@gminakwidzyn.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, lub email: iod@gminakwidzyn.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celu/celów:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Kwidzyn;
b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy Kwidzyn;
c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane
z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie
z zasadami archiwizacji danych określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 553 ze zm.), w tym Rozporządzenie 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 (Dz.U.
z 2011 r., Nr 14, poz. 67).
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest zależne od obszaru w jakim przetwarzane są dane osobowe u Administratora.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem
zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując
korespondencję na adres iod@gminakwidzyn.pl.
Ma też Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem właściwym dla ww.
skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00 - 193 Warszawa
9. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

