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Załącznik do uchwały Nr XIII/97/2019
Rady Gminy Koczała
z dnia 19 grudnia 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Koczała
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Miejsce składania deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością.
a) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
b) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
c) do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.
Urząd Gminy Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (Zaznaczyć właściwy kwadrat, w przypadku korekty lub nowej deklaracji podać
powód zmiany)
____________ - ____________ - _______________

Data powstania obowiązku opłaty (dd- mm-rrrr)
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□ pierwsza deklaracja

□ nowa deklaracja

□ korekta deklaracji

2. Uzasadnienie złożenia deklaracji

□ zamieszkanie nowonarodzonego dziecka
□ przyjazd – zamieszkanie mieszkańca z innej gminy
□ przyjazd mieszkańca z zagranicy

□ zgon osoby zamieszkującej nieruchomość
□ wyjazd mieszkańca do innej gminy
□ inne (podać jakie?)
________________________________________________

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)1

□ właściciel nieruchomości
□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający nieruchomością
(jaki?)_____________________________

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ2
4. Rodzaj osoby (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwa pełna*/Nazwisko**

8. Data urodzenia (dd-mm-rrr)**

11. NIP*/PESEL**

1

6. Imię**

9. Imię ojca**

12. Numer telefonu***

7. REGON*

10. Imię matki**

13. Adres e-mail***

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
*dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, **dotyczy osób fizycznych, *** pole
nieobowiązkowe.
2
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15. Województwo

17. Gmina/Miasto

16.Powiat

18. Ulica

21. Miejscowość

19. Nr domu

22. Kod pocztowy

20. Nr lokalu

23. Poczta

C3. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁMAŁŻONKA**
24. Nazwisko**

25. Imię**

26. NIP*/PESEL**

27. Numer telefonu***

28. Adres e-mail***

C4. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA, WSPÓŁMAŁŻONKA**
29. Kraj

30. Województwo

32. Gmina/Miasto

36. Miejscowość

31. Powiat

33. Ulica

34. Nr domu

37. Kod pocztowy

35. Nr lokalu

38. Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY3
39. Miejscowość

40. Kod pocztowy

42. Ulica

41. Poczta

43. Nr domu

44. Nr lokalu

E. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM
BIOODPADÓW4 STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
(dotyczy tylko właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
45. Na nieruchomości wskazanej w części D (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. □ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne5;
2. □ nie posiadam kompostownika
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Koczała w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej
opłaty na terenie gminy Koczała

46.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

47.

Miesięczna kwota opłaty
(kwotę z poz. 46 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 47)

Wysokość przysługującego zwolnienia
Stawka zwolnienia w części z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w
kompostowniku określona w uchwale Rady Gminy Koczała w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej
opłaty na terenie gminy Koczała (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części E
poz. 45 pkt 1. Jeżeli w części E zaznaczono poz. 45 pkt 2 – pola nie wypełnia się)
Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z poz. 49 należy pomnożyć przez liczbę
osób wskazaną w poz. 47)
Miesięczna kwota opłaty po odliczeniu zwolnienia w części z opłaty
(od kwoty z poz. 48 należy odjąć kwotę z poz. 50)

zł/osobę

48.

zł/miesiąc

49.

zł/osobę

50.

zł/miesiąc

51.

zł/miesiąc

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
52. Data

3

53. Czytelny podpis

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
– należy przez to rozumieć pojęcie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5 Odpady komunalne – należy przez to rozumieć pojęcie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4 Bioodpady
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H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 z 4 maja 2016 r.), dalej „RODO”, informuję, jak poniżej.
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koczała, adres ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty
elektronicznej: iod@koczala.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi ciążących na administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzanych
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym
do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6. Zgromadzone dane będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie
z odrębnymi przepisami prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą, posiada:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków,
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie
danych osobowych.
8. Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu.
9. W trakcie przetwarzania danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz dane nie będą
podlegać profilowaniu.
10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
*Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zapoznałam/-em się z treścią powyższej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym z informacją o celu
przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
54. Data

55. Czytelny podpis

I. POUCZENIE
1) Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2) Zgodnie z art. 6c ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa w drodze
decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
3) Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są
złożyć:
a) w Urzędzie Gminy Koczała (sekretariat – pok. nr 10);
b) pocztą na adres Urząd Gminy Koczała ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała;
c) za pośrednictwem platformy ePUAP przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracje składane w ten
sposób powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
4) Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koczała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania za każdy miesiąc
z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
5) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, można wnosić w formie:
a) wpłatą gotówką lub bezgotówkową (kartą płatniczą) w kasie Urzędu Gminy Koczała;
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b) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Gminy Koczała numer: 55 9326 0006 0060 0239 2000
0300 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie oddział Przechlewo.
6) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór odpadów
zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
J. ADNOTACJE URZĘDOWE

