DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY RACZKI
PODSTAWA
PRAWNA

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
2020) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r., poz. 900)

TERMIN
SKŁADANIA

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa 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. 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.

SKŁADAJĄCY

Wzór deklaracji przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne

ORGAN
WŁAŚCIWY:

WÓJT GMINY RACZKI

A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD GMINY RACZKI , PLAC KOŚCIUSZKI 14, 16-420 RACZKI
B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę znakiem „X” zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
Data powstania obowiązku opłaty:

[ ] Pierwsza deklaracja
Deklaracja zmieniająca składana w przypadku:
[ ] zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty

Data zaistnienia zmiany: ___________________

[ ] ustania obowiązku uiszczenia opłaty

Data ustania obowiązku opłaty: _____________

[ ] KOREKTA DEKLARACJI

Data zmiany:

C.DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Tytuł władania (proszę znakiem „X” zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
[ ] Właściciel

[ ] Współwłaściciel

[ ] Inny (np. najemca, dzierżawca, użytkownik wieczysty)

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1.Rodzaj składającego (proszę znakiem „X” zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
[ X] osoba fizyczna
[ ] osoba prawna
[ ] jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2.Imię i nazwisko ( osoba fizyczna) lub pełna nazwa ( osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej )
………………………………………………………………………………………………
3.Pesel ( osoba fizyczna ) ……………………………………………………….. LUB
NIP i REGON (osoba prawna lub jednostka organizacyjna) ..................................................
E. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ
POLSKA

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

Gmina

Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

RACZKI
Miejscowość

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy (dotyczy
osób, które posiadają)

Adres e-mail (dotyczy osób, które posiadają)

F. ADRES KORESPONDECYJNY (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż w części E)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

Gmina

Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(należy wypełniać, jeżeli jest inny niż w części E)
Gmina

Ulica

Nr domu/ Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr działki

RACZKI
Miejscowość

(w przypadku nie nadania nr domu)

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW ( zaznaczyć właściwy kwadrat )
[ ] 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
[ ] 2. nie posiadam kompostownika lub nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

I. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że odpady na terenie
nieruchomości wskazanej w części E lub
G będą zbierane w sposób:
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy
Raczki w sprawie metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty

[X ] SELEKTYWNY
1.
zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
wskazanej w części E lub G niniejszej deklaracji
Miesięczna kwota opłaty (kwotę poz. 1 należy
pomnożyć przez liczbę mieszkańców wskazaną
w poz. 2)

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 3 należy
pomnożyć przez 3 m-ce )

3.
zł/miesiąc
4.

zł/kwartał
I.1.DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ( należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części H. pkt.1)
Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od
jednego mieszkańca z tytułu kompostowania
bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, o
których mowa w uchwale Rady Gminy Raczki w
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
tej opłaty

5.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną
w części E lub G

6.

Wysokość miesięcznego zwolnienia ( kwotę z poz.
5 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w
poz. 6 )
Wysokość miesięczne opłaty po odliczeniu
częściowego zwolnienia ( miesięczną kwotę
opłaty wykazaną w poz.3 należy pomniejszyć o
wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w
poz.7 )

7.

zł/osobę

zł/miesiąc
8.

Wysokość opłaty kwartalnej po
9
odliczeniu częściowego zwolnienia (kwotę
z poz. 8 należy pomnożyć przez 3 m-ce )
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO
1.Oświadczam, iż podane w deklaracji dane są zgodne ze stanem faktycznym.

............................... ........................................ ..............................
(data wypełnienia)

(czytelny podpis lub pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji)

zł/miesiąc
zł/kwartał

Pouczenie:
1.W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji, stanowi ona podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
K. ADNOTACJE URZĘDU

OBJAŚNIENIA, -ILEKROĆ JEST MOWA W DEKLARACJI O:
1. Mieszkańcu – jest to osoba fizyczna mająca na terenie gminy Raczki miejsce zamieszkania.
2. Właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
3.. Nieruchomości zamieszkałe - to nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a więc taka, na której człowiek
bytuje, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem.
4. Sposób selektywny- rozumie się przez to gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na papier,
szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji
W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca należy złożyć „PIERWSZĄ
DEKLARACJĘ”.
W przypadku korygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć „KOREKTĘ DEKLARACJI”. Korekta
deklaracji następuje wówczas gdy okazuje się, że poprzednio złożona deklaracja zawierała jakieś błędy, tj. w przypadku
potrzeby zmiany danych, które nie wpływają na wysokość opłaty.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Raczki
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
podanej w zawiadomieniu.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne i powiadamia o tym Wójta oraz właściciela nieruchomości.
Wójt na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub
miesiące, w których nie dopełniono selektywnego zbierania odpadów, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej
o której mowa w uchwale Rady Gminy Raczki w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość
zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca
złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na indywidualny nr rachunku bankowego w terminach:. za I
kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 czerwca, za III kwartał do 15 września, za IV kwartał do 15 grudnia danego
roku.
Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w
służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
Deklaracji należy wypełnić czytelnie komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim
kolorem.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raczki (Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16420 Raczki, tel. +48 (87) 5685925, e-mail: ug@raczki.pl
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych - Mariusz Zalewski, z którym
możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@raczki.pl
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Raczki jest realizacja zadań publicznych
związanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłową
realizacją obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raczki. Oznacza to, że
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. W szczególnych
sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o
wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy
prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są
przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów
powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom
upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom
prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację,
obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane
każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów
merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Podanie przez Państwa danych osobowych, jest wymogiem ustawowym. Państwa dane osobowe nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach
danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich
podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę
merytoryczną Urzędu Gminy Raczki

