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 ze zm.)

Zobowiązany do złożenia deklaracji:

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele położonych na terenie Gminy Rozdrażew nieruchomości
zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Za właściciela uważa się także współwłaściciela,
użytkownika wieczystego, jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie,
użytkowaniu lub inny podmiot władający nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew

Termin złożenia deklaracji:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w związku ze śmiercią mieszkańca – w terminie 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Rozdrażew

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM,
ODPOWIEDNIE POLE „[ ]" OZNACZYĆ, STAWIAJĄC ZNAK „X”

A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
[ ] Złożenie pierwszej deklaracji: data powstania obowiązku złożenia deklaracji ………………………..…. (dzień-miesiąc-rok)
[ ] Zmiana danych zawartych w deklaracji: data zaistnienia zmiany …………………………. (dzień-miesiąc-rok)
[ ] Korekta deklaracji

B. Składający deklarację
[ ] Właściciel nieruchomości
[ ] Współwłaściciel nieruchomości
[ ] Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

[ ] Użytkownik wieczysty nieruchomości
[ ] Inny podmiot władający nieruchomością

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości
[ ] Osoba fizyczna

[ ] Osoba prawna

Imię

[ ] Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Nazwisko

PESEL

Pozycje: Pełna nazwa, NIP i REGON dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych
będących przedsiębiorcami
Pełna nazwa

NIP

REGON

D. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (dla każdej nieruchomości należy złożyć oddzielną deklarację)
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Numer domu

Numer lokalu

Numer ewidencyjny nieruchomości w rejestrze
gruntów (w przypadku braku nadania nr domu)

E. Adres zamieszkania (lub adres siedziby) składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Gmina

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

F. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Miejscowość

Ulica

Numer domu

G. Dane kontaktowe
Nr telefonu

e-mail

Gmina

Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

H. Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego
Oświadczam, że nieruchomości wskazana w części D jest zabudowana budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, posiada kompostownik przydomowy i są w nim kompostowane bioodpady stanowiące
odpady komunalne

Tak

[

]

Nie

[

]

I. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
.

1. Ilość osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.
2. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona w uchwale
Rady Gminy Rozdrażew [ zł/osobę]

29,00

3. Wysokość miesięcznej opłaty [zł]
(ilość osób wskazaną w pozycji 1 pomnożyć przez stawkę wskazaną w pozycji 2)
4. Stawka zwolnienia określona w uchwale Rady Gminy Rozdrażew [zł/ osobę miesięcznie]
w przypadku właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
kompostującym bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

0,50

5. Wysokość miesięcznego zwolnienia [zł]
(ilość osób wskazaną w pozycji 1 pomnożyć przez kwotę zwolnienia wskazaną w pozycji 4.
W przypadku zaznaczenia NIE w części H – wpisać „0” )
6. Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia [zł]
(od kwoty opłaty z pozycji 3 należy odjąć wysokość miesięcznego zwolnienia z pozycji 5)

J. Podpis składającego deklarację (lub osoby reprezentującej składającego deklarację):
Miejscowość

Data

Czytelny podpis składającego deklarację

K. Pouczenie i objaśnienia
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
2.

Jeśli pole przeznaczone do wypełnienia nie będzie wypełnione, organ przyjmujący deklarację przyjmie, że składający deklarację wpisał
„0” lub „nie dotyczy”.

L. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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 Wójt Gminy Rozdrażew informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rozdrażew, ul Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, tel:
(62) 722-13-05,
e-mail:sekretariat@rozdrazew.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: hszczecinska@rozdrazew.pl,
telefonicznie pod numerem 62 722-13-05 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy, wskazany w pkt. 1. Z inspektorem ochrony danych można się
skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana 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) w związku z przepisami ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.) – w celu ustalenia i pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pani/Pana dane osobowe
będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w zadań.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 Nr 14, poz. 67 ze zm.), tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące
na rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, usługi pocztowe i kurierskie.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Polski.

M. Adnotacje organu (wypełnia organ przyjmujący deklarację)

