POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/127/19
Rady Gminy Spytkowice
z dnia 20 grudnia 2019 roku

1. PESEL

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 1
2. Dzień-Miesiąc-Rok

|___|___|_____|
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Spytkowice
Urząd Gminy
ul. Zamkowa 12
34 – 116 Spytkowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja (w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca)
□ nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ____.____.______),
1

(w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana)

□ korekta deklaracji (data obowiązywania korekty ____.____.______),
2

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty

□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Nr telefonu

9. Adres e-mail (dane nieobowiązkowe)

D.2. Osoby prawne/ jednostki nie posiadające osobowości prawnej3
10. Nazwa i określenie formy prawnej

11. Nr we właściwym rejestrze( np. KRS)

12. Nr NIP

13. Nr telefonu (dane nieobowiązkowe)

14. Adres e-mail (dane nieobowiązkowe)
15. Osoby upoważnione do reprezentowania:4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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1 zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
2 w przypadku błędów w poprzednio złożonej deklaracji
3 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
4 Należy wpisać dane osoby upoważnionej oraz załączyć podstawę umocowania np. pełnomocnictwo, umowę spółki, spółki cywilnej, odpis z właściwego
rejestru -KRS

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 5
16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Kod pocztowy

20 Miejscowość

21. Poczta

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.
22.Kraj

23. Województwo

24.Powiat

25.Gmina

26. Ulica

27.Nr domu

29 .Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr lokalu

E. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ
DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK W KTÓRYM
ZAGOSPODAROWYWANE BĘDĄ WSZYSTKIE BIOODPADY POCHODZĄCE
Z NIERUCHOMOŚCI

□ Tak

□ Nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3

32.

Stawka opłaty 6

33.

Kwota przysługującego zwolnienia 7

34.

Wysokość opłaty po zwolnieniach (od kwoty z poz. 33 należy odjąć kwotę z poz. 34 )

35.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 32)

36
zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

37.
zł/kwartał

5
6
7

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Spytkowice
Kwotę przysługującego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Spytkowice
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G. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 , 34-116 Spytkowice z którym można się skontaktować w następujący
sposób:
- poprzez adres e-mail: gmina@spytkowice.net.pl,
- telefonicznie 33 879 18 76,
- listownie na adres siedziby administratora.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych
osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@spytkowice.net.pl lub pod
adresem siedziby wskazanym w pkt. 1.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyjmowania i weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, prowadzenia ewidencji opłaty, prowadzenia czynności sprawdzających, prowadzenia postępowań związanych z wymiarem opłaty,
prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń, prowadzenia rejestru przypisów i odpisów oraz wydawania rozstrzygnięć w postępowaniach
administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.), a następnie w celach archiwalnych (ustawa z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). [podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO].
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do pozyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane
osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora wspomagającym funkcjonowanie systemów
informatycznych.
5. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. 3 będą przechowywane do czasu zakończenia sprawy, a następnie zgodnie z Instrukcją
kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:
- prawo dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
- prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
8. Podanie Pani/ Pana danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.

H.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKACH
NIEWYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w przypadkach niewynikających z przepisów prawa
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Spytkowice z siedzibą przy ul. Zamkowej 12,
34 – 116 Spytkowice, zawartych deklaracji w celu i zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z niniejszej deklaracji.
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I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

.........................................….......
Data

J.

...............................................................................................................................
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

PODPIS ORAZ PIECZĘĆ OSOBY PRZYJMUJĄCEJ DEKLARACJĘ

.........................................….......
Data

...............................................................................................................................
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z póź.zm. ).
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (tekst jedn Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ). w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Miejsce na adnotacje organu:
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