Załącznik do Uchwały nr XII/79/19
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 2 grudnia 2019r. (z późn.zm.)
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI RĘCZNIE, CZYTELNIE, 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 (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 2010)

Składający:

Właściciel nieruchomości o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt.4 i art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

Termin składania:

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w
terminach określonych w art. 6 m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Przeciszów
ul. Podlesie 1
32 – 641 Przeciszów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”)
pierwsza deklaracja (data zamieszkania pierwszego mieszkańca ……………)
korekta deklaracji (data zaistnienia zmiany …….………)
nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany ……………….)
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć poprzez postawienie znaku
„X”)

Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel
Najemca, Dzierżawca
Użytkownik wieczysty
Zarządca nieruchomości wspólnej
Inny podmiot władający nieruchomością
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
Imię

Nazwisko

PESEL

Nr telefonu*)

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Adres e-mail*)

Inne*)

D.2. Zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
Nazwa

REGON

NIP

Nr telefonu

adres e-mail
Osoba upoważniona do reprezentowania

D.3. Dane nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne
Miejscowość

Ulica

Nr domu/lokalu

Inne*)

D.4. Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres w części D.1. lub D.2.)
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Przeciszów w sprawie
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenie wysokości tej opłaty

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3.
Miesięczna kwota opłaty (iloczyn stawki opłaty oraz ilości osób
zamieszkujących)

zł/miesiąc

Opłata kwartalna (miesięczną kwotę opłaty pomnożyć przez 3 miesiące)
zł/kwartał

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSIADANIA PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.3. niniejszej deklaracji wyposażona jest w
przydomowy kompostownik w którym zagospodarowywane będą wszystkie bioodpady pochodzące z
nieruchomości.
TAK
NIE
G. ZWOLNIENIE, O KTÓRYM MOWA W UCHWALE RADY GMINY PRZECISZÓW
UWAGA! Niniejszą część deklaracji należy wypełnić wyłącznie w przypadku przysługującego
zwolnienia
Stawka zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy Przeciszów w sprawie
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenie wysokości tej opłaty
zł/osoba
Liczba osób, którym przysługuje zwolnienie
Wysokość miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (iloczyn stawki zwolnienia oraz ilości osób , którym przysługuje
zwolnienie) wynikającej z uchwały Rady Gminy Przeciszów
Wysokość kwartalnej kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (wysokość miesięcznej stawki pomnożyć przez 3 miesiące)

zł/miesiąc

zł/kwartał

H. OBLICZENIE KWOTY KWARTALNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI PODLEGAJĄCEJ ZAPŁACIE
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – po
uwzględnieniu zwolnień, o których mowa w części G (jeżeli takie właścicielowi
przysługują) – do zapłaty (różnica opłaty kwartalnej i wysokości kwartalnej
kwoty zwolnienia z opłaty)
I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy
Przeciszów informuje, że:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
GMINA PRZECISZÓW
reprezentowana przez
WÓJTA GMINY PRZECISZÓW

Podlesie 1, 32-641 Przeciszów
tel.: +48 (33) 841 32 94
e-mail: gmina@przeciszow.pl; www.przeciszow.pl
DANE KONTAKTOWEINSPEKTORA OCHRONYDANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@przeciszow.pl lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zlokalizowanych na terenie
gminy, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia w związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa.
ODBIORCY DANYCH
W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe w związku z przetwarzaniem danych w/w celach mogą zostać przekazane dalej innym
organom oraz podmiotom np. operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, wyłącznie na podstawie
przepisów prawa, albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania przez siebie działań na rzecz Pani/Pana w zawiązku ze złożoną deklaracją.
Pani/Pana dane mogą zostać więc przekazane:
1)organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2) podmiotom przetwarzającym – którym Wójt zleci wykonanie czynności wymagające przetwarzania danych;
OKRESPRZECHOWYWANIADANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, a po tym czasie
przez okres 5 lat w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, włączając w to przepisy ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 553 z późn. zm.) oraz załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67). Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres
ten może ulec wydłużeniu.
PRAWA PODMIOTÓWDANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, gdy zachodzą określone prawem okoliczności. Prośby z żądaniem praw prosimy składać na adres e-mail: iod@przeciszow.pl
PRAWO WNIESIENIASKARGI DO ORGANUNADZORCZEGO
Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu
OchronyDanych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
INFORMACJA ODOWOLNOŚCI LUBOBOWIĄZKU PODANIADANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym, a przesłanką do ich podania jest obowiązek ustawowy wynikający
z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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 karnoskarbową.
INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE
W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu administrator będzie przetwarzał
i wykorzystywał je wyłącznie w celu kontaktu służbowego w zakresie związanym z deklaracjąnp. w celach informacyjnych lub wyjaśniających.
Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia przysługuje prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Prawo do wycofania zgody osoba może zrealizować u Administratora osobiście lub drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na dane wskazane
powyżej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie wynikających z przepisu prawa
Ja niżej podpisana/y wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych identyfikacyjnych
w zakresie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu wskazanych w deklaracji przez Urząd Gminy Przeciszów
z siedzibą przy ulicy Podlesie 1, 32-641 Przeciszów w celu szybszego nawiązania kontaktu ze mną w zakresie związanym ze
złożoną przeze mnie w Urzędzie Gminy - deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do wycofania zgody w dowolnym
momencie oraz o innych prawach, które przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez urząd.

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Miejscowość, data

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

K. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.).
2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Przeciszów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w
przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.
3.W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
Wójt Gminy Przeciszów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub
miesiące (albo rok), stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
4. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania gotówkowo w Banku Spółdzielczym w
Przeciszowie (opłata bez prowizji) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przeciszów, w tytule podając adres
nieruchomości.

*) informacja nieobowiązkowa

