POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL, WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer PESEL / Identyfikator podatkowy NIP (niepotrzebne skreślić)

Załącznik
do uchwały
Nr XVI/115/2020
Rady Gminy Dzwola
z dnia 30 września 2020 r.

2. Nr dokumentu

DO-3
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.);
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami
nieruchomości, a także współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
a w przypadku, w którym nastapiła zmiana danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia
wysokości naleznej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana.

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Dzwola,
Dzwola 168, 23-304 Dzwola

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

Wójt Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. pierwsza deklaracja
2. zmiana zadeklarowanych

data powstania obowiązku …………………..
wcześniej danych będacych podstawą do naliczenia

opłaty data zaistnienia zmiany …………………..

(np. zmiana ilości osób zamieszkałych na nieruchomosci)

3. korekta deklaracji

data powstania obowiązku …………………..

(np. podanie błędnych danych w pierwotnej deklaracji)

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

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

7. Nazwa pełna * / Nazwisko **

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

9. Numer REGON* / Numer PESEL *

Pola 10, 11, 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Imię ojca

10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

12. Imię matki

14. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

13. Numer telefonu

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

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

21. Nr lokalu
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D.3. DANE WSPÓŁWŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI
26. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

25. Nazwa pełna * / Nazwisko **

27. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

28. Adres

30. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

29. Numer telefonu

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
31. Położenie nieruchomości (adres)

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
32. Rodzaj własności

1. własność

2. współwłasność

34. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

2. współużytkowanie wieczyste

33. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie

35. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie

F. INFORMACJA O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
36. Informuję, że (zaznaczyc właściwy kwadrat):




posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
37. Oświadczem, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E.1. deklaracji zamieszkuje następująca ilość osób:
……………………………………………………….
38. Zwolnienie od opłaty przysługującej na podstawie aktualnej uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym:

 TAK



NIE

(wypełnij poz. 41 deklaracji)
39. Zwolnienie od opłaty przysługującej na podstawie aktualnej uchwały Rady Gminy Dzwola w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny:

 TAK



NIE

(wypełnij poz. 42 deklaracji)
40. Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomośc oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Dzwola:

1) (od 1 do 3 osób)

……………………………… x ……….…..…………………..…..… zł = …………….….……………………...……………………. zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

2) (za 4 i 5 osóbę)

……………………………… x ……….…..…………………..…..… zł = …………….….……………………...……………………. zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

3) (za 6 i każdą kolejna osobę)

……………………………… x ……….…..…………………..…..… zł = …………………….….…………………………...………. zł
(liczba mieszkańców)
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Łączna kwota: (suma pkt od 1 do 3)

= …………………….….…………………………...………. zł
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41. Kwota zwolnienia w części z należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

……………..…………….. x ……………………………………………………………..………………………. = …………………………………….…………………….
ilość osób
stawka zwolnienia ustalona przez Radę Gminy Dzwola
łączna kwota zwolnienia
zamieszkujących
nieruchomość
wykazanych w poz.37.
42. Kwota zwolnienia w części z należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

……………..………………………………… x ………………………………..……………………..…………. = ……………………………………..………….……….
liczba członków
stawka zwolnienia ustalona
łączna kwota zwolnienia
rodzin wielodzietnych
przez Radę Gminy Dzwola
43. Kwota miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zastosowaniu zwolnień wynosi (poz. 40 - poz. 41 - poz. 42): ............................................................

44. Kwota kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (poz. 43 x 3 miesiące):

…………………………………………………………………..

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁAŚCICIELI / OSOBY WŁADAJĄCEJ
NIERUCHOMOŚCIĄ / LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
45. Imię

46. Nazwisko

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

48. Podpis (pieczęć) właściciela / osoby władającej nieruchomością / lub osoby
reprezentującej

I. ADNOTACJE WÓJTA
49. Uwagi organu

50. Data (dzień - miesiąc - rok)

51. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm).
KLAUZULA INFORMACYJNA:
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) zwanego dalej "RODO" informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójta Gminy Dzwola, adres: Dzwola 168, 23-304 Dzwola, tel. 15 8752 215;
2) w sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@rodokontakt.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu;
6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
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