PESEL/NIP (bez kresek)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna
Składający
Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych
Gminy Jarocin.
W ciągu 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od
dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.

Organ właściwy do złożenia
deklaracji

Burmistrz Jarocina

Miejsce złożenia deklaracji

Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin lub
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie,
ul. T. Kościuszki 15b, 63-200 Jarocin

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
Pierwsza deklaracja1 - data zamieszkania na nieruchomości (dzień/miesiąc/rok) ……………………………………………………
Nowa deklaracja2 – zmiana od dnia (dzień/miesiąc/rok) ……………………………………….…………
Korekta deklaracji3 – z dnia …………………………………………………….

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

2.

**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

Składający:
Właściciel
współwłaściciel

najemca,
dzierżawca
użytkownik
wieczysty

pełnomocnik

inny (jaki)

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
zarządca nieruchomości wspólnej
(w zabudowie wielolokalowej deklarację składa zarządca lub inny
podmiot władający nieruchomością)

……………………………………………………………………………
3. Nazwisko i imię*/pełna nazwa**
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..

C. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

TELEFON STACJONARNY

TELEFON KOMÓRKOWY

ADRES E-MAIL

NR DOMU

NR LOKALU

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich wypełnić odrębną deklarację)
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

W przypadku, gdy nieruchomość nie ma nr porządkowego, proszę podać dane geodezyjne
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

NR DZIAŁKI

Ilość gospodarstw
domowych w nieruchomościach
wielolokalowych4

Ilość osób w
gospodarstwie
domowym5

a

b

Odpady zbierane selektywnie

Odpady zbierane nieselektywnie

Wysokość
stawki jednostkowej [zł]

Kwota do zapłaty [zł]

Wysokość
stawki jednostkowej [zł]

Kwota do zapłaty [zł]

c

d (b x c)

e

f (b x e)

1 osoba

14

14

28

28

2 osoby

14

28

28

56

3 osoby

13

39

28

84

4 osoby

12

48

28

112

5 osób

11

55

28

140

6 osób

11

66

28

168

7 osób

11

77

28

196

8 osób

11

88

28

224

9 osób

11

99

28

252

10 osób

11

110

28

280

11 osób

11

121

28

308

12 osób

11

132

28

336

13 osób

11

143

28

364

więcej6

11

Deklaruję do zapłaty
za miesiąc

g (d lub f)

28
SUMA do zapłaty za miesiąc4

PRZYCZYNY RÓŻNICY MIĘDZY ILOŚCIĄ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH, ZDEKLAROWANYCH W NINIEJSZEJ DEKLARACJI A
ILOŚCIĄ OSÓB ZAMELDOWANYCH
dzieci i młodzież ucząca się poza miejscem zamieszkania ilość osób:………………………….
osoby przebywające poza granicami kraju
ilość osób:………………………….
inne – podać jakie ………………………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..ilość osób:………………………….

F. ZAŁĄCZNIKI
pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właścicieli nieruchomości przez pełnomocnika

G. OŚWIADCZENIA
1. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie od Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin,
informacji tekstowych (SMS) i/lub wiadomości e-mail w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.).
TAK
NIE

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………………
(miejscowość)

…………………………………………………

…………………………………………………

(data)

(czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU (Co do wykonania czynności weryfikacyjnych)

Podpis weryfikującego formularz:
OBJAŚNIENIA:
POUCZENIE:
1
Pierwsza deklaracja- dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ter2
Nowa deklaracja- składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpaminach kwoty opłaty, bądź wpłacenia jej w niepełdami komunalnymi
nej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi pod3
Korekta deklaracji- składana w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
stawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgod4
Dotyczy zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz właścicieli kamienic wielolokalowych (obliczyć kwotę deklarowaną do zapłaty
nie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o poz sumy iloczynów ilości gospodarstw domowych (a) i kwoty do zapłaty (d lub f)
stępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z
5
Dotyczy domów jednorodzinnych oraz mieszkań prywatnych w budynkach wielorodzinnych bez ustanowionej wspólnoty; odczytać właściwą
2018 r., poz. 1314, z późn. zm.)
kwotę z tabelki (d lub f) i zdeklarować ją do zapłaty (g)
2. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości
6
Każda kolejna osoba płaci stawkę w wysokości: w przypadku zbierania odpadów selektywnie 11 zł, zbierania odpadów nieselektywnie 28 zł;
komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi liobliczyć iloczyn ilości osób w gosp. dom. (b) i wysokości stawki (c lub e)
terami, czarnym lub niebieskim kolorem.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iodo@jarocin.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa; Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest dobrowolne, ich podanie oznacza zgodę na przetwarzanie.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają
Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia
przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

