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

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, 2020).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Czarnia, Czarnia 41, 07-431 Czarnia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja obowiązuje od ……………………………

□

korekta deklaracji za okres ……………………………..

(dzień – miesiąc – rok)

(dzień – miesiąc – rok)

□ zmiana danych zawartych w deklaracji od……………………… □ wygaszenie obowiązku od
(dzień – miesiąc – rok)

………………………………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający:

□
□
□

□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty

właściciel
zarządca nieruchomości wspólnej
inny podmiot władający nieruchomością

Nazwisko i imię
Pesel

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Telefon (pole nieobowiązkowe)

Nr lokalu

e-mail (pole nieobowiązkowe)

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

D. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady ulegające biodegradacji będą
gromadzone w kompostowniku znajdującym się na posesji

□ TAK

□ NIE

Stawki
22,00 zł stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby
zamieszkującej na terenie Gminy Czarnia
20,00 zł stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby
zamieszkującej na terenie Gminy Czarnia jeżeli odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w
kompostowniku znajdującym się na posesji;

Obliczenie miesięcznej opłaty
Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje :

Stawka opłat

Wyliczenie miesięcznej opłaty za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi

=

x
Liczba osób
zamieszkających nieruchomość

Liczba osób

stawka opłat

kwota opłaty
miesięcznej

Wyposażenie nieruchomości
Nieruchomość wyposażona jest w:

□ przyłącze do sieci sanitarnej □ szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe □ przydomową oczyszczalnie ścieków
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

...........................................................................................
(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Odnośniki:
1) gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się, zamieszkujących
w jednym lokalu mieszkalnym,

Pouczenie:
1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zmianami).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Czarnia deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca .
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
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) Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych opisane są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnia.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych naliczona zostanie podwyższona opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomości.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) informujemy, że:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Administratorem danych jest Gmina Czarnia reprezentowana przez Wójta, dane kontaktowe: Czarnia 41, 07-431 Czarnia.
Kontakt z inspektorem ochronnym danych możliwy jest poprzez e-mail oraz telefonicznie. Dane te znajdują się na stronie internetowej BIP Urzędu
Gminy.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach..
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia 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. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:
Spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy: dane podmiotu znajdują się
ma stronie BIP urzędu gminy.
Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczania, sprzeciwu itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-091 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE, nie będą również profilowane ani automatycznie przetwarzane.

