DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY CZARNE
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 .)

Składający :

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Czarne,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu a także inne
podmioty władające nieruchomością

Miejsce i termin składania
deklaracji :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12 w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na
nieruchomości lub powstania odpadów komunalnych
lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana

Nazwa i adres siedziby organu
właściwego do złożenia deklaracji :

Burmistrz Czarnego,
Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat )

 pierwsza deklaracja  nowa deklaracja  korekta deklaracji

Data powstania obowiązku opłaty:

-

-

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat )






właściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną

 współwłaściciel
 inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1. Rodzaj składającego deklarację (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat )
* dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadający osobowości prawnej ** dotyczy osób fizycznych

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.2. Dane identyfikacyjne
1. Nazwa pełna * / Nazwisko **

Nazwa skrócona */ Imię **

2. NIP */PESEL **

C. 3 Adres siedziby */Adres zamieszkania **
3. Kraj

4. Województwo

5. Powiat

6. Gmina

7. Miejscowość

8. Ulica

9. Nr domu / nr lokalu

10. Kod pocztowy

C4. Dane identyfikacyjne ** dotyczy osób fizycznych (współwłaściciela, współmałżonka)
11.Nazwisko **

12.Imię **

13. PESEL**
C5. Adres zamieszkania **
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18 Miejscowość

19. Ulica

20. Nr domu / nr lokalu

21. Kod pocztowy

D. Dane dodatkowe (podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody otrzymywanie informacji dot. opłaty)
22. Nr telefonu

23. Adres e-mail:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 1
24. Miejscowość

25. Ulica

26. Nr domu/nr lokalu/nr działki
(w przypadku nie nadania nr domu)

F. Nieruchomość wskazana w części E jest : ( proszę zaznaczyć właściwy kwadrat )

 zamieszkała

 w części zamieszkała oraz w części nie zamieszkała, na której powstają odpady

(nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy)

komunalne
właściciel takiej nieruchomości wypełnia
dział H i I

właściciel takiej nieruchomości wypełnia
dział H

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 27.
będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny 2

 TAK

28.

G. Czy bioodpady będą zagospodarowane w przydomowym
kompostowniku?
( Dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi.)

 TAK

 NIE

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3
H. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

H.1

Liczba mieszkańców

29.

Miesięczna stawka opłaty
za jednego mieszkańca
bez kompostownika
30.

…………………….

…………………….zł

Miesięczna stawka opłaty
za jednego mieszkańca z
kompostownikiem4

Wysokość miesięcznej
Wysokość
opłaty bez
miesięcznej opłaty z
kompostownika
kompostownikiem

31.

32.
…………………… zł
Poz. 29 x 30

…………………….zł

33.
…………………… zł
Poz. 29 x 31

34..

Łącznie wysokość miesięcznej opłaty

………………… zł

Iloczyn kwot z poz. 32 lub 33

I. Dotyczy tylko nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 5
Wielkości
pojemników lub
worków na odpady
komunalne
1

110l
120l
240l
1100l
7000l
8000l
worek 120 l

Liczba pojemników lub
worków
w które wyposażona jest
nieruchomość
2

Stawka opłaty za pojemnik lub
worek
3
4

Wysokość miesięcznej opłaty
(kolumna 2 x kolumna 3 x 4)

4

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( suma kwot z kolumny 4)

35.
.…...................... zł

J. Dotyczy nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (dział H) oraz w
części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział I)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
(suma kwot z poz. 34 + poz. 35)

36.
…....................... zł

K. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Nazwa załącznika

Ilość egzemplarzy

L. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)
-

-

Podpis (pieczątka) składającego deklarację / osoby reprezentującej (niepotrzebna skreślić)

-

Ł. ADNOTACJE URZĘDOWE
37. Adnotacja organu podatkowego

38. Podpis przyjmującego deklarację

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca
1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz.1427).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji
Burmistrz Czarnego określi w drodze decyzji , wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ,
3. Każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni a w
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
5. Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot
mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na osobach sprawujących zarząd nad
nieruchomością.
6. W razie zmian mających wpływ na wysokość opłaty zawiadomię organ w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości
lub powstania odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
1

W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel powinien złożyć odrębne deklaracje, dla każdej
nieruchomości;
2 Opis selektywnego gromadzenia odpadów znajduje się w obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czarne, dostępnym na stronie internetowej www. bip.czarne.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem w pokój nr 15;
3 Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem w
sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dostępnej
na stronie internetowej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem;

4

Zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku wysokości 2,00 zł za 1 osobę
zamieszkałą na danej nieruchomości
5 Dotyczy nieruchomości mieszanych tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z zapisami 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 04.05.2016 str. 1)
dalej jako RODO informuję, że:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Gminy Czarne jest Burmistrz Czarnego
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Gminy Czarne jest Pani Katarzyna Bobeńczyk
e-mail.k.bobenczyk@czarne.pl
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art.6 ust.1lit.c RODO
Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy art.6 ust.1 lit.b RODO
Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, art.6. ust.1 lit.e RODO
Dane osobowe mogą być przykazane uprawnionym podmiotom : organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja,
prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi postępowaniami na podstawie odrębnych
przepisów.
Dane będą przechowywane na czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także
prawo do przeniesienia danych.
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/ Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

