POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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

Art. 6n, 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiot
władających nieruchomością.
Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie, ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin.

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

□

pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku ponoszenia opłaty :

_______-_______-___________
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji – data zaistnienia zmiany:

_______-_______-___________
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□

□

właściciel nieruchomości

zarządca nieruchomości

□

□

najemca, dzierżawca

Nazwisko i imię/Nazwa

Imię ojca

PESEL (pole wymagane dla osób fizycznych)

NIP (pole wymagane dla osób prawnych)

Nr telefonu

Adres e-mail

inny

Imię matki

C. ADRES ZAMIESZKANIA (dla osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dla osób prawnych)
Kraj

Województwo

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE O ILOŚCI I WIELKOŚCI GOSPODARSTW DOMOWYCH*
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D znajduje się:
….. Gospodarstwo 1 - osobowe

..... Gospodarstwo 2 - osobowe

..... Gospodarstwo 3 - osobowe

….. Gospodarstwo 4 - osobowe

..... Gospodarstwo 5 - osobowe

..... Gospodarstwo 6 - i więcej osobowe

* Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby zamieszkujące razem i wspólnie utrzymujące się, niezależnie od stopnia pokrewieństwa.
Jeżeli któreś z osób mieszkających na terenie nieruchomości utrzymują się oddzielnie, osoby te tworzą oddzielne domowe.

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D wyposażona jest kompostownik przydomowy oraz, że bioodpady
będę kompostować i zagospodarować we własnym zakresie:

□

TAK

□

NIE

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Ustalenie miesięcznej opłaty:

…………………… zł
(stawka opłaty)

Wyliczenie kwartalnej opłaty:

3

x

…………………… zł

=

………………………….………… zł

(stawka opłaty)

H. ZAŁĄCZNIKI

(należy wymienić rodzaj załącznika)

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU

K. 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.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Szczucina deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
3. 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
do Burmistrza Szczucina nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
5. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Szczucina określi,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

L. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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, zwane dalej RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Burmistrz Szczucina, ul. Wolności 3,33-230 Szczucin, tel. 14 643 62 78.
2. Na podstawie art. 37 Rozporządzenia wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez e-mail:
iod@umigszczucin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczucin zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi pocztowemu i gońcowi w celu doręczenia
korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: każdorazowemu podmiotowi gospodarczemu odbierającemu odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczucin oraz podmiotowi, któremu powierzono dane osobowe w związku
z techniczną obsługą informatyczną sytemu odpadów komunalnych w Gminie Szczucin.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Co do danych osobowych,
których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przez ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10.Pani/Pana dane nie będą wyłącznie automatycznie przetwarzane w tym profilowane.

