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2. 2. Nr dokumentu

1. 1. NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 11)

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz.2010).
Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Termin składania:

Miejsce składania:

Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Nową deklarację składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
mających wpływ na wysokość opłaty.
Wójt Gminy Kuślin

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Nazwa i adres siedziby organu

WÓJT GMINY KUŚLIN UL. EMILII SCZANIECKIEJ 4, 64-316 KUŚLIN
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. deklaracja składana po raz pierwszy – data powstania obowiązku (dzień - miesiąc - rok) :
- ___
❑ 2. korekta deklaracji – data (dzień - miesiąc - rok) :
- ___ – _____ r.
❑ 3. nowa deklaracja /zmiana danych – data (dzień - miesiąc - rok) :
- ___ – _____ r.

–

_____ r.

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1.osoba fizyczna

❑ 2. osoba prawna

❑ 3.

inna

6. Rodzaj własności/posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. właściciel

❑ 2. współwłaściciel

❑ 3. .

użytkownik wieczysty, najemca

❑ 4 inny władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ * - dotyczy osoby będącej osobą fizyczną

** - dotyczy osoby niebędącej osobą

fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwisko*/Nazwa pełna**

8. Pierwsze imię, drugie imię*/Nazwa skrócona**

9. Telefon kontaktowy

10. Adres e-mail

11. Identyfikator REGON**

12. Data urodzenia* (dd – mm – rrrr)

13. Imię ojca*

14. Imię matki*

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/SIEDZIBY**
15. Kraj

18. Gmina

22. Miejscowość

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu

23. Kod pocztowy

21. Nr lokalu

24. Poczta

1 Numer PESEL wpisują osoby będące osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący
zarejestrowanymi podatkami podatku od towarów i usług. Identyfikator NIP wpisują pozostałe osoby.
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E.. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OBJĘTYCH OPŁATĄ
E.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
25. Miejscowość

27. Nr domu

26. Ulica

28. Nr lokalu

29.

E.2. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ

E.3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi i jest wyposażona w
przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady
komunalne. Uwaga należy wpisać TAK lub NIE.

30.

Stawka zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli
nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

31.

32.

Kwota zwolnienia
Iloczyn pozycji 29 i 31

F. KWOTA NALEŻNEJ OPŁATY ZA JEDEN MIESIĄC(iloczyn deklarowanej liczby osób zamieszkujących
nieruchomość i stawki obowiązującej opłaty)
33. Podstawa (w osobach)

34.Stawka opłaty wynikająca
z Uchwały Rady Gminy w zł

35. Kwota zwolnienia
wynikająca z poz. 32

36. Kwota opłaty do zapłaty (w zł)
Iloczyn poz. 33 i 34 pomniejszona o kwotę z poz. 35

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
37.Imię

38.Nazwisko

39. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

40. Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację

H. ADNOTACJE URZĘDU GMINY
41. Uwagi Urzędu Gminy

42. Data (dzień - miesiąc - rok)

43. Podpis przyjmującego formularz

Objaśnienia

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

Osoba zamieszkująca nieruchomość – osoba przebywająca na nieruchomości z zamiarem stałego pobytu. Niezależnie od miejsca
zameldowania: istotny jest fakt fizycznego przebywania na nieruchomości. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno dla jednej osoby.
Deklaracja dotyczy jednej zamieszkałej nieruchomości. W przypadku posiadania więcej niż jednej zamieszkałej nieruchomości, należy
złożyć odpowiadającą temu liczbę deklaracji.
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość określa liczbę osób dorosłych oraz dzieci.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki opłaty ustalonej
przez Radę Gminy w Kuślinie w drodze uchwały, bądź iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i ww. stawki opłaty
pomniejszonej o kwotę zwolnienia ustalonej przez Radę Gminy w Kuślinie.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 zobowiązany 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.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierci mieszkańca. W takim przypadku można dokonać korekty w terminie do 6
miesięcy od dnia zdarzenia.

DO-1

2/3

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

8)

9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)
17)

18)
19)

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla przyjętej w gminie Kuślin metody.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w sposób
selektywny.
W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt w drodze decyzji określi wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego
osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności danych podanych w deklaracji ze stanem faktycznym wójt,
stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, w związku z kompostowaniem
bioodpadów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała
się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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 zamieszkiwał, a w nowym miejscu
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. Wówczas wspólnota
mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub
osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne
miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o
wysokości opłaty wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości
zobowiązany jest uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania.
Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub kto wbrew złożonej
informacji, dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpady stanowiących odpady komunalne
nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne podlega karze
grzywny.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 ), zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) Wójt Gminy Kuślin informuje, że:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kuślin z siedzibą w Kuślinie przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin,
tel. 614472726, e-mail: urzad@kuslin.pl
Administrator – Wójt Gminy Kuślin wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych telefonicznie pod nr
614472720, poprzez adres e-mail: iod@kuslin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zobowiązań mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa takie
jak np. organy podatkowe, organy egzekucyjne oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane osobowe, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
•
dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do
rozpatrzenia/realizacji wniosku.
Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427).
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