Załącznik do uchwały Nr XXXIV/185/21
Rady Gminy Łowicz z dnia 17 sierpnia 2021 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania:

1) W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
3) W przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia

Miejsce składania:

Urząd Gminy Łowicz; ul. Długa 12, 99-400 Łowicz

A. A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminie
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
Pierwsza deklaracja (data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca____-____-_______ )
Korekta deklaracji (data zaistnienia zmian _____-_____-_______ )
Zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian _____-_____-_______ )

C. DANE ZOBOWIAZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3.

Składający deklarację ( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
osoba fizyczna

4.

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością

C.1.DANE IDENTYFIKACYJNE
5.

Imię i Nazwisko */ Nazwa pełna**

6.

Numer PESEL/ Identyfikator NIP 1

8.

Data urodzenia *

7.

9.

Kraj *

11. Powiat

12. Gmina

14. Nr domu

15. Nr lokalu

17. Kod pocztowy

18. Poczta

Identyfikator REGON **

10. Województwo*

13. Ulica

16. Miejscowość

C.2. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE
19. Adres e-mail

20. Telefon kontaktowy

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres podany w części C.1
21. Kraj

22. Województwo

24. Gmina

25. Ulica

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

23.

Powiat

26. Nr domu

27. Nr lokalu

30. Poczta

D.DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2
31. Gmina

32. Ulica

35. Miejscowość

36. Kod pocztowy

33. Nr domu

34. Nr lokalu

37. Poczta

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
38.

Oświadczam, że : (zaznaczyć 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

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty
określona w uchwale Rady Gminy Łowicz w sprawie 39.
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 3
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D

40.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 39 należy pomnożyć przez liczbę
osób wskazaną w poz. 40)

41.

zł/osobę

zł/miesiąc
Wyliczenie miesięcznego zwolnienia w części z opłaty w związku z
42.
kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (kwotę z poz. 41 należy pomnożyć przez
wysokość zwolnienia określonego w uchwale Rady Gminy Łowicz w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty)3
Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia w części z opłaty w 43.
związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym (od kwoty z poz. 41 należy odjąć kwotę
z poz. 42)

zł/miesiąc

zł/miesiąc

G.PODPIS OSOBY SKAŁDAJĄCEJ DEKLARACJĘ
44. Imię

45. Nazwisko

46. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

47. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby
upoważnionej)

_____-_____-______

H. ADNOTACJE ORGANU

I. POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm. ).
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędącymi osobami fizycznymi
1
2
3

Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację
Uchwała Rady Gminy Łowicz w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów 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 - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1.

2.
a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
4.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6.
7.
8.

9.
10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łowicz jest: Wójt Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Łowicz, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łowicz, za pomocą adresu email: inspektor@kiodo.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- art.6, ust.1,lit.c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych: •Ustawa z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora- art.6, ust.1,lit.b RODO;
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.1,lit.e RODO;
w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody- art.6, ust.1,lit.a RODO.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Łowicz.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym
przez
przepisy
powszechnie
obowiązującego
prawa,
zwłaszcza
ustawy
z
dnia
14
lipca
1983
r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
celu lub wycofania zgody.
Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Łowicz Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku
prawnego.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Łowicz, dnia……………………………………

Podpis: ……………………………………………………..

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy1
DANE IDENTYFIKACYJNE współwłaścicieli nieruchomości:
1. Współwłaściciel nieruchomości:
1. Nazwisko

3.

PESEL

4.

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

2.

5.

Kraj

8.

Gmina

Pierwsze imię, drugie imię

6.

Województwo

_____-_____-______
7.

Powiat

10. Nr domu

11. Nr lokalu

13. Kod pocztowy

14. Poczta

9.

Ulica

12. Miejscowość

2. Współwłaściciel nieruchomości:
15.Nazwisko

16.Pierwsze imię, drugie imię

17. PESEL

18.Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

19. Kraj

20.Województwo

_____-_____-______
21.Powiat

22.Gmina

24.Nr domu

25.Nr lokalu

27.Kod pocztowy

28.Poczta

23.Ulica

26.Miejscowość

3. Współwłaściciel nieruchomości:
29.Nazwisko

30.Pierwsze imię, drugie imię

31.PESEL

32.Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

33.Kraj

34.Województwo

_____-_____-______
35.Powiat

36.Gmina

38.Nr domu

39.Nr lokalu

41.Kod pocztowy

42.Poczta

43. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok)

40.Miejscowość

44.Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby
upoważnionej)

_____-_____-______

1

37. Ulica

Jeżeli liczba współwłaścicieli nieruchomości jest większa od 3 należy powielić załącznik w odpowiedniej ilości.

