DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa
prawna:
Zobowiązany
złożenia
deklaracji:

do

Termin składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymani u czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454
ze zm.)
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych
na terenie gminy Świerzawa
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)
Złożenie pierwszej deklaracji - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty –w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła z miana.
Urząd Miejski w Świerzawie pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa

Miejsce składania
deklaracji:
Sposób składania osobiście lub listownie (data nadania przed upływem terminu składania deklaracji) albo za pomocą środków
deklaracji
komunikacji elektronicznej
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WYŁĄCZNIE JASNE POLA, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM
CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Złożenie pierwszej deklaracji
B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

Zmiana danych zawartych w deklaracji

Właściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Współwłaściciel nieruchomości
Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono
odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)
C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu,
miejsca, w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)
Osoba
Osoba
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
ﬁzyczna
prawna
C.1. Imię
C.2. Nazwisko

C.3. PESEL
C.4..e-mail:
C.5. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

C.6. REGON
C.8. Telefon:
C.9. e-mail:
e-mail:
C.10. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica

C.7. NIP

Nr domu

Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (w przypadku braku
nadania nr nieruchomości)
C.11. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację)
Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jest taki sam jak adres
nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.10.)
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica
Nr domu

Nr lokalu

D. Dane na temat sposobu zbierania odpadów
D.1. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Oświadczam, że posiadam kompostownik na terenie nieruchomości i
TAK
kompostuję w nim bioodpady pochodzące z gospodarstwa domowego (np.
resztki roślinne jedzenia, obierki warzyw i owoców, pozostałości roślin, liście,
NIE
trawa itp.)
Rodzaj kompostownika (np. naturalna pryzma, kompostownik otwarty,
kompostownik zamknięty, kompostownik obrotowy)
Pojemność kompostownika
………. m3
E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
E.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej
deklaracji przebywa następująca ilość osób
……………….

E.2. Obliczenie opłaty miesięcznej (kwotę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Ilość osób z
pkt. E.1.

Opłata miesięczna
Stawka opłaty na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej nr XV/97/2019. z dnia 28 listopada
2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i
ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
x
=
19,00 zł
E.3.

………..
Zwolnienie z tytułu kompostowania (w przypadku gdy zaznaczono „TAK” w pozycji D.1.)
x

1,00 zł

=

RAZEM (różnica E.3. – E.4.)

=

E.4.

Wyżej wyliczoną opłatę zobowiązuję się wnosić w te
po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy
opłata, na następujący rachunek bankowy: indywidualny zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy nr XX/105/2016 z dnia 30
czerwca 2016 r o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię:
Nazwisko:
.........................................
..........................................................................
Czytelny podpis składającego deklarację lub pieczątka imienna :

Data złożenia deklaracji:
....................................................

G. Pouczenie
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r, poz. 1454
ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
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.
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ca ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrz ymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r,
poz. 1454 ze zm.) dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub i ch części w przypadku
nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich
części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r, poz. 1454 ze
zm.) – „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomości o podobnym charakterze”.
W przypadku zalegania z opłatami za gospodarowanie odpadami kom unalnymi, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z
przepisu prawa dotyczących– uzyskania zezwoleń i zgód, przyjmowania zgłoszeń oraz zawierania umów
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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa z siedzibą w Świerzawie przy Placu Wolności 60, 59-540 Świerzawa
e-mail: urzad@swierzawa.pl
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Świerzawie, e-mail: iod@lesny.com.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną jest :
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Uchwała Nr XV/98/2019. Rady Miejskiej w Świerzawie z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 pkt c RODO)oraz wykonania
przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej administratorowi, między innymi w celu przyjęcia deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia wysokości zobowiązania, a w przypadku nieuiszczenia należności wystawienia tytułu
wykonawczego.
4. Odbiorcami danych są organy 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 oraz inne podmioty na podstawie stosowanych umów zawartych z Urzędem Miejskim
w Świerzawie.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania
przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się
niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do
ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym proﬁlowaniu.

11.W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych nie przysługuje.

H. ADNOTACJE PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ:

