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DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Z NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 )
Składający: właściciele nieruchomości letniskowych położonych na terenie Gminy-Miasto Koluszki, przez których rozumie się: współwłaścicieli
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Miejsce składania: URZĄD MIEJSKI W KOLUSZKACH ul. 11 LISTOPADA 65, 95-040 KOLUSZKI
Termin składania :
1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiły zmiany danych określonych w złożonej deklaracji.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A.1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja …......................................................................................................................................................................................................

□

zmiana¹) danych zawartych w deklaracji, data dokonania zmian...……………………………………………………..........................

(dzień – miesiąc – rok)
(dzień – miesiąc – rok)

□

korekta²) danych zawartych w pierwszej deklaracji, data dokonania zmian..............................................................................................
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(zaznacz właściwy kwadrat)

Składający:

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ najemca
□ dzierżawca
□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ inny podmiot ..........................................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię/Nazwa podmiotu

Numer PESEL/REGON

Telefon kontaktowy
Adres e-mail

□ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Urząd Miejski w Koluszkach informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi drogą elektroniczną.
C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Miejscowość
Nr domu

Ulica
Nr lokalu

Nr ewidencyjny nieruchomości (w przypadku, gdy nie ma nadanego numeru posesji³)
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E. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE D.
Sposób zbierania
odpadów
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Stawka opłaty ustalona w obowiązującej
uchwale4)

1

Wysokość ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2

3

¤ selektywnie
F. ZAŁĄCZNIKI:

1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………

…......…………………..………………………..

(data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zmianami).
2) Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminie do 30 czerwca za rok, którego opłata
ta dotyczy lub w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji.
Opłatę uiszczać należy w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek bankowy. Gminy Koluszki.
Objaśnienia:
1) Deklaracja zmieniająca – dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości (m.in.:sprzedaż
nieruchomości itd.) skutkujący na miesiąc bieżący lub miesiące przyszłe. Termin złożenia deklaracji zmieniającej: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana
2) Korekta deklaracji – koryguje uprzednio złożoną deklarację, która zdaniem podmiotu składającego, została błędnie sporządzona. Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe
do momentu złożenia nowej deklaracji (zmieniającej).
3) Należy podać numer działki widniejący w ewidencji gruntów.
4) Roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Koluszek reprezentujący Gminę Koluszki z siedzibą w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, kod pocztowy: 95-040
Koluszki, Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą telefoniczną na numer tel. 44 725 67 00, oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres: um@koluszki.pl.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iod@koluszki.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w interesie publicznym polegających na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Koluszki. Natomiast
regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe to: art.6 ust.1 lit. e. RODO (wykonanie zadań realizowanych przez Gminę w interesie publicznym)
oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, – innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Koluszki
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Koluszek.
5. Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Zgodnie z przepisami RODO, względem Pani/Pana danych osobowych, które są przetwarzane przez Burmistrza Koluszek przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych;
• prawo do sprostowania danych osobowych;
• prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony
danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże konieczne do celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach i wynikają z art. 6m. ust. 1-6 w/w ustawy.
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