Nr sprawy:

(wypełnia organ)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/100/19
Rady Gminy Trzciana z dnia 2 grudnia 2019r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna

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

Składający

Właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Trzciana (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Termin składania

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania

Urząd Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302

Organ właściwy
do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie)

□ pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku uiszczania opłaty ……………………………………………
□ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji - data zaistnienia zmian ……………………………………………
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie)

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ współużytkownik wieczysty □
□ inny podmiot władający nieruchomością1
C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU WSKAZANEGO W PUNKCIE B
C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

PESEL²/NIP3

Nr telefonu

użytkownik

E-mail

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nazwisko i imię/Nazwa

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA/ADRES KORESPONDENCYJNY

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Nr lokalu

C.3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Nr działki (wypełnić w przypadku braku nr domu) :
D. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z BIOODPADAMI (zaznaczyć „X” we właściwym kwadracie)
D.1.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części
□ TAK
□ NIE

C.3 znajduje się kompostownik przydomowy, w którym
kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne

np. posiadacz samoistny, najemca, dzierżawca, zastawnik
² wypełnia właściciel nieruchomości będący osoba fizyczną
3
wypełnia właściciel nieruchomości nie będący osoba fizyczną
1

Nr lokalu

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. LICZBA OSÓB zamieszkujących* nieruchomość wskazaną w części C.3.

* miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami
religijnymi itp. (zgodnie z art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2018 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań - Dz. Urz. UE L z 2008, poz. 2

MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY
wyrażona w zł

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY*
wyrażona w zł

PRZYSŁUGUJĄCA KWOTA
ZWOLNIENIA* wyrażona w zł

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO
ZWOLNIENIU wyrażona w zł

* wypełnić gdy w części D.1. zaznaczono
„TAK” (iloczyn liczby osób i stawki zwolnienia)

* iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

F. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
2………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ...................................................................................................................................
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….

Podpis składającego deklarację

Miejscowość i data złożenia deklaracji

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcianie, 32-733 Trzciana 302, za pośrednictwem
operatora pocztowego na adres: Wójt Gminy Trzciana, 32-733 Trzciana 302 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej (ePUAP). Deklaracje przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2)
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot wynikających z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438, z późn. zm.).
3)
W przypadku niezłożenia deklaracji w określonym terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po doręczeniu decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, złożenie
deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.
4)
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności tej informacji ze stanem
faktycznym – wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje
od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z wyżej wskazanych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5)
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki
opłaty podwyższonej.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.) Wójt Gminy Trzciana informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Trzciana
32-733 Trzciana 302
Tel.: 146484420; Fax: 146136301;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: dw.rodo@trzciana.pl;
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania;
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych;
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych;
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia;
7. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom wyższego stopnia, organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym;
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o
czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
1)

