Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/140/2020
Rady Gminy i Miasta Przysucha
z dnia 27 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Białe pola wypełnia właściciel nieruchomości. Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub
ręcznie wielkimi, drukowanymi literami
PODSTAWA PRAWNA:
SKŁADAJĄCY:

TERMIN SKŁADANIA:

ORGAN:
MIEJSCE SKŁADANIA:

A.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 ze zm.)
Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Przysucha, przez
których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
- 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty.
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha,
Plac Kolberga 11, 26 - 400 Przysucha

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Data powstania obowiązku:

1.

PIERWSZA DEKLARACJA

2.

ZMIANA DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY

3.

KOREKTA DEKLARACJI

Data wystąpienia zmiany:

Okres którego dotyczy korekta

B.

do:

ADRES NIERUCHOMOŚCI: (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbieranie odpady komunalne)

10. Miejscowość

11. Ulica

12. Nr domu

C.

od:

13. Nr lokalu

14. Kod pocztowy

15. Poczta

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ: (odpowiednie zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną
możliwość)

16.

właściciel

17.

współwłaściciel

19.

dzierżawca/najemca lokalu

20.

Inny podmiot władający nieruchomością

D.

18.

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
21.
PIERWSZE IMIĘ:
22.
NAZWISKO:

D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO:
23.
PESEL
24.

25.

IMIĘ OJCA:

E.

IMIĘ MATKI:

ADRES/SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:

26. Miejscowość

28. Nr domu

27. Ulica

29. Nr lokalu

30. Kod pocztowy

31. Poczta

użytkownik

F.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

47. Miejscowość

48. Ulica

49. Nr domu

50. Nr lokalu

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJE SIĘ
KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY, W KTÓRYM KOMPOSTOWANIE SĄ BIOODPADY
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE:

54.

TAK

55.

NIE

H.

52. Poczta

53.

TELEFON KONTAKTOWY:

G.

51. Kod pocztowy

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNLANYMI:
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ:

56.
57.

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY:

58.

dotyczy nieruchomości wielorodzinnych oraz nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady nie są
kompostowane. (iloczyn poz. 56 i poz. 57)
WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY
dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady.

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO ZWOLNIENIU:

59.

60.

dotyczy nieruchomości jednorodzinnych, na których bioodpady są kompostowane i właściciel korzysta ze
zwolnienia w związku z zaznaczeniem poz. 54 (różnica poz. 58 i poz. 59)

I.

USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY

60. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, wskazanej w niniejszej deklaracji, od ___ ___ ___ ___ - ___ ___ -___ ___ NIKT NIE ZAMIESZKUJE

J.

PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO/YCH DEKLARACJĘ:
MIEJSCOWOŚĆ I DATA:
CZYTELNY PODPIS
CZYTELNY PODPIS
CZYTELNY PODPIS

62.
63.
64.
65.

Pouczenia:
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 2 lub 4 albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2019 r. poz. 1438).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego
organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, z siedzibą przy Placu Kolberga 11, 26 – 400 Przysucha,

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów
wykonawczych do w/w aktów prawnych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym
oraz organom egzekucyjnym.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w
przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ:
CZYTELNY PODPIS

66.

