Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
1. Numer ewidencyjny
DO
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomościami zamieszkałymi położonymi na terenie gminy Łomża.
Termin składania:
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania. W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania:
Urząd Gminy Łomża
(Nazwa i adres siedziby organu
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a
właściwego do złożenia deklaracji)
18-400 Łomża

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
Zmiana danych zawartych w złożonej wcześniej deklaracji

Pierwsza deklaracja

B.

Korekta deklaracji

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

RODZAJ PODMIOTU (proszę zaznaczyć „x” właściwą
formę)

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

IMIĘ I NAZWISKO (w przypadku osób fizycznych)
/ NAZWA (w przypadku pozostałych osób nie będących
osobami fizycznymi)

PESEL (w przypadku osób fizycznych) NIP/REGON (w
przypadku pozostałych osób nie będących osobami
fizycznymi)
C. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Miejscowość :

Ulica:

Kod pocztowy/ poczta:

Nr telefonu:

Adres email:

Nr domu:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ŁOMŻA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy/poczta:

E. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)
Własność

Współwłasność

Użytkowanie wieczyste

Inna , jaka?...........................................................

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D
niniejszej deklaracji zamieszkuje:

…………………………………………
(należy podać liczbę mieszkańców)

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zaznaczyć znakiem
X, wybraną
deklarowaną
wysokość opłaty z
uwzględnieniem
iloczynu
miesięcznej stawki
opłaty i liczby
mieszkańców)
Miesięczna stawka
opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi od
właścicieli
nieruchomości, na
których zamieszkują
mieszkańcy wynosi
25,00 zł od
każdego mieszkańca
zamieszkującego
daną nieruchomość.

stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec, deklaruję wysokość opłaty: 25,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 50,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 75,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 100,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 5 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 125,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 6 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 150,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 7 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 175,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje 8 mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: 200,00 zł
stawka opłaty wynosi 25,00 zł, nieruchomość zamieszkuje ….. mieszkańców, deklaruję wysokość opłaty: …… zł
(wypełnić w przypadku większej liczby mieszkańców, deklarowaną kwotę należy obliczyć jako iloczyn liczby mieszkańców i stawki 25 zł)

H. OŚWIADCZAM, ŻE: (jeżeli tak, proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem X)

kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i przysługuje mi zwolnienie
w części z opłaty, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, zgodnie
z uchwałą Rady Gminy Łomża w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty.

Pola jasne niniejszej deklaracji wypełnia właściciel, należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 - dalej: RODO) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łomża z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Kontakt
do Inspektora ochrony danych: iod@gminalomza.pl lub listownie na adres: Inspektor ochrony danych: ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża. Pani/Pana dane osobowe
uzyskane przez Wójta Gminy Łomża przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, o których mowa w ustawach: ustawa o samorządzie gminnym
z dnia 8 marca 1990 r., ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawa o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012 r., kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. W myśl art. 6 ust. 1 lit.
e RODO Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych niż strony niniejszego postępowania, ich ewentualni pełnomocnicy, uczestnicy
postępowania. Organy publiczne, które mogą otrzymać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych - może Pani /Pan złożyć
do Wójta Gminy Łomża wniosek dotyczący: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. Dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których
odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu trwania sprawy. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Wójta Gminy Łomża, w tym profilowaniu.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJI

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności za podanie danych
niezgodnych z rzeczywistością.
Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Podpis osoby składającej deklarację

………………………………………………

………………………………………………………

(DATA)

(PODPIS)

ADNOTACJE URZĘDU GMINY

OBJAŚNIENIA:
1.Opłatę za gospodarowanie odpadami w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
2.W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości zamieszkałej, należy złożyć odrębne deklarację dla każdej z tych nieruchomości.
3.Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w deklaracji informującej o zmianie liczby mieszkańców zamieszkałych na nieruchomości i na status nieruchomości
niezamieszkałej oraz w przypadku zaistnienia konieczności potwierdzenia danych zawartych w deklaracji, są:
1) Akt zgonu,
2) Informacja z ewidencji meldunkowej,
3) Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości w szczególności:
a) dokument wystawiony przez odpowiednie instytucje: potwierdzający wykonywanie pracy poza granicami powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży, potwierdzający
pobieranie nauki poza granicami powiatu łomżyńskiego i miasta Łomży, potwierdzenie zameldowania pod innym adresem,
b) dokument wystawiony przez jednostki wojskowe,
c) kopia deklaracji złożonej na inną nieruchomość lub inny dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych pod innym adresem,
d) umowa najmu mieszkania pod innym adresem,
e) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa najmu mieszkania lub inny),
f) oświadczenie właściciela, współwłaściciela, najemcy lub innego podmiotu władającego nieruchomością znajdująca się pod innym adresem (wraz z kserokopią dokumentu
potwierdzającą formę władania: aktu własności, umowy najmu, deklaracji lub innego dokumentu), iż dana osoba zamieszkuje na tej nieruchomości.
Dokumenty wymienione w ust.3 pkt. 1,2 oraz pkt. 3 lit. a-e mogą być przekazane w formie kserokopii.
Pouczenia:
• Zgodnie z art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
• Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Łomża określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

