POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_______________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1579 ).
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którym
nastąpiła zmiana.
Sekretariat Urzędu Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Charsznica, ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica

Składający:
Termin składania:

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

□

□ kolejna deklaracja

pierwsza deklaracja

Data powstania obowiązku ponoszenia
opłaty : ….............................................

Data powstania przyczyny złożenia kolejnej deklaracji : ………………………….………
Przyczyna złożenia deklaracji :

□ zbycie nieruchomości; □ zmiana danych; □ inne : ….............................................................
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□

właściciel,

□

współwłaściciel,

□

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

najemca, dzierżawca ,

□

użytkownik wieczysty,

□

posiadacz samoistny,

□

inny

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Imię ojca*
Imię matki*

PESEL*

Nr telefonu

Adres e-mail
………………………………………………………………………………...
- wyrażam zgodę na doręczanie mi pism drogą elektroniczną we wszystkich
sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

REGON**

▫

1. Tak

▫

C. 2. ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

2. Nie

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY – jeśli jest inny niż z C.2.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. OŚWIADCZENIE

Nr lokalu

O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW

□ - posiadam kompostownik i kompostuję w nim w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ - nie posiadam kompostownika i nie kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpada komunalne
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.Ilość osób zamieszkujących na
nieruchomości wskazanej w części C

osoba/by

2.Stawka opłaty (określona w Uchwale Rady Gminy
Charsznica w sprawie metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty)
3.Miesięczna kwota opłaty (liczba mieszkańców razy
stawka )

zł/osobę

zł/miesiąc

4.Kwota przysługująca zwolnieniu
zł/miesiąc

5.Wysokość miesięczna opłaty po odliczeniu
zwolnienia (poz. 3 odjąć kwotę zwolnienia )

zł/miesiąc

6.Opłata kwartalna (kwotę z poz. 5. należy

zł/kwartał

pomnożyć przez 3 miesiące)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia:
1)
Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora PESEL lub REGON.
2)
Punkt C.1. wypełniają osoby fizyczne oraz podmioty typu: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości , itp.
3)
Punkt C.2. i C.3. wypełniają wszystkie podmioty.
4)
Punkt E – miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami należy przyjąć zgodnie ze stawką uchwaloną przez radę gminy odrębną
uchwałą,
- liczba osób: należy podać faktycznie zamieszkałe osoby.
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji .

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie
z
Rozporządzeniem
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
2016/679
z
dnia
27 kwietnia 216 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,
dalej również „RODO”), informujemy, że:
Tożsamość
administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy Charsznica reprezentowany przez Wójta

Dane kontaktowe
administratora

Adres pocztowy: ul. Kolejowa 20, 32-250 Charsznica
Adres e-mail: urzad@charsznica.pl
Numer telefonu: 41 383 61 10

Dane kontaktowe
inspektora ochrony
danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: rodo@adler.org.pl lub pisemnie na adres
Administratora.

Cele przetwarzania i
podstawa prawna

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych
ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1579
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji
powyższego celu.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania
danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

Prawa podmiotów
danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz uzupełnienie niekompletnych
danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo wniesienia
skargi do organu
nadzorczego

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Przetwarzanie do
Państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Zautomatyzowane
przetwarzanie oraz
profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

……………………………………...
(podpis Wnioskodawcy)

