Załącznik do uchwały nr XIX/123/2020
Rady Gminy w Zarzeczu z dnia 30 czerwca 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Zarzecze, na której powstają odpady komunalne
Miejsce składania deklaracji : Urząd Gminy Zarzecze
Organ do którego należy złożyc deklarację: Wójt Gminy Zarzecze

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyd właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w deklaracji □ korekta deklaracji
W przypadku pierwszej deklaracji podad datę od kiedy powstały na nieruchomości odpady………………………………..( dzieo-miesiąc-rok)
W przypadku zmiany danych podad datę powstania zmiany………………………………………………….(dzieo-miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
1. Składający deklarację (zaznaczyd właściwy kwadrat):

 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pełna nazwa, Imię i nazwisko ( imię ojca)

Numer telefonu
kontaktowego(fakultatywnie)

Adres e-mail(fakultatywnie)

PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
Ulica
Miejscowośd

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu
Poczta

D. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica
Miejscowośd

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Nr działki

Poczta

E.OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
Oświadczenie (zaznaczyd właściwy kwadrat)
 TAK
Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady

 NIE
Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU
KOMPOSTOWNIKA
I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW
stanowiące
odpady
komunalne
stanowiącychKOMUNALNYMI
odpady
komunalne
F. E.
OBLICZENIE
WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI

Oświadczenie (zaznaczyd właściwy kwadrat)
 TAK
Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady



NIE

Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim
Bioodpadów stanowiących odpady komunalne

F.1 Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkaocy

wypełnia Urząd

1.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………. osób
(podad liczbę mieszkaoców)

2. Łączna kwota miesięcznej opłaty (bez zwolnieo)
….………………….……… X
(liczba osób )

……………………… ….. =

……………………………………zł.

(stawka opłaty za jedną osobę *)

(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

*Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Zarzecze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

3. Kwota przysługującego zwolnienia za posiadanie kompostownika
….………………….……… X
(liczba osób )

…………………………..

(stawka opłaty za jedną osobę *)

=

……………………………………zł.
(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

*Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy Zarzecze w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

4. Łączna kwota miesięcznej opłaty (po zwolnieniu)
a)….………………….……… - ………………………….. =
(kwota opłaty F2 )

(kwota zwolnienia F3)

……………………………………zł.
(łączna kwota miesięczna opłaty po zwolnieniu )

G. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że znane mi są przepisy prawne dotyczące prawdziwości danych zawartych w składanej deklaracji.

…………………………………
(miejscowośd i data)

H. ADNOTACJE ORGANU

…………………..……………………………
(czytelny podpis)
……………………………………
(podpis sprawdzającego)

Objaśnienia:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zarzecze z siedzibą ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktowad w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem email: rodo.gmina@zarzecze.itl.pll lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Zarzecze, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub
kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:
- spółce, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zarzecze.
5. 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, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy
RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
…………………………………………………
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22
RODO.
(podpis sprawdzającego)
10. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostad wykorzystany do kontaktu w służbowych celach
informacyjnych lub wyjaśniających.
Pouczenie:
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wszczęcia postępowania i wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyd do Urzędu Gminy w Zarzeczu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkaoca.
3) Deklaracje należy złożyd w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości.
4) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami może byd składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
*- niepotrzebne skreślid

