Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/88/2019 Rady Gminy Płoskinia
z dnia 31 grudnia 2019r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Art. 6n ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j.. Dz. U. 2019.2010).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Urząd Gminy Płoskinia
14-526 Płoskinia 8

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□

□

pierwsza deklaracja

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

zmiana danych zawartych w deklaracji

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Składający:

□ osoba fizyczna □ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Tytuł prawny: □ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Najemca, dzierżawca
□ Użytkownik wieczysty □ Zarządca nieruchomości wspólnej □ Inny
Nazwisko i imię/pełna nazwa

Numer PESEL

Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY*
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Gmina
Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
1 ) Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób (zaznaczyć właściwe):
selektywny( segregacja) z wykorzystaniem własnego kompostownika (stawka opłaty na 1 os…………)
selektywny ( segregacja) bez własnego kompostownika (stawka opłaty na 1 os…….……)
2)

Oświadczam, że na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje …......osób

3)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

….………………….……….
(liczba osób zamieszkałych)

X

………………………………
(stawka opłaty)

=

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

(słownie) ……….……………………………………………………………………………………………..………...

PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

E.

DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

/

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO

…………………..………………..
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

* niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
1)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2019.1438 .)

2)

Deklarację w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Objaśnienia:

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub
NIP.
Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej
nieruchomości oraz stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D, E.
- dotyczy właścicieli nieruchomości, na których prowadzony jest kompostownik przydomowy.
2) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
3) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć:
 pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
4)Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że podmiot wynajmujący lub dzierżawiący lokal/pomieszczenia na
nieruchomości zamieszkałej powinien:
 złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 z późn. zm.)informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Płoskinia (Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia, tel; 55 620 86 00).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iod@jgconsulting.net.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naliczenia wymiaru zobowiązań podatkowych oraz wszelkich czynności prowadzących
do ich wyegzekwowania, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
2) prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
3) wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego
w
przypadku
gdy
przetwarzanie
danych
odbywa
się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
7. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w
punkcie 3.
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.

