Załącznik Nr l do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 2 grudnia 2019 r.
POLAWYPEŁNIĆKOMPUTEROWOLUBRĘCZNIE,DUŻYMI,DRUKOWANYMILITERAMI,CZARNYMLUBNIEBIESKMKOLOREM
PESEL:

TELEFON:

E-MAIL

DEKLARACJA-DOKNr
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dzień-Miesiąc-Rok
.

/......... /.

Podstawaprawna:Ustawaz 13 września1996r. o utrzymaniuczystościi porządkuw gminach(t.j. Dz.U. z 2019r., póz. 2010)
Składający: Właściciel nieruchomości - w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania wypełnionej deklaracji:

l. Pierwszą w terminie 14 dni od dniazamieszkania nadanej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych

2. Nowąw tenninie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Organwłaściwy dozłożenia deklaracji: WÓJTGM^YDĘBOWIEC
A. MIEJSCEZŁOŻENIADEKLARACJI
3. Nazwai adressiedzibyorganu, do któregonależy złożyć deklarację:
URZĄDG1SCNY DĘBOWIEC,38-220 DĘBOWIEC 101

B. OBOWIĄZEKZŁOŻENIADEKLARACJI
4. Cel złożenia deklaracji(zaznaczyćwłaściwy)

D pierwsza deklaracja - datazamieszkania
D nowadeklaracja/zmianadanych- datazmiany
C. PODMIOTZOBOWIĄZANYDOZŁOŻENIADEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyćwłaściwy)

D właściciel, wspóhvłaściciel

D użytkownik, posiadacznieruchomości, najemca, dzierżawca

D inny

D. DANESKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)

D osobafi2yczna

D osobaprawna

7. Nazwisko

Djednostkaorganizacyjnanieposiadającaosobowościprawnej
8. Pierwsze imię, dmgie imię

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJPOWSTAJĄODPADY KOMUNALNE

9. Gmina

10. Miejscowość

11. Nr domu/nr lokalu

12. Kod pocztowy

13. Poczta

F. ADRES DO KORESPONDENCJI
14. Kraj
18.Miejscowość

15. Województwo

17. Gmina

16. Powiat

19.Nr domu/nrlokalu 20. Ulica

21.Kod pocztowy

22. Poczta

G. OŚWIADCZENIE(zaznaczyć właściwy)
23. Oświadczam,że:

D posiadamkompostowniki kompostujęw nimbioodpadystanowiąceodpadykomunalne
D nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nmi bioodpadówstanowiących odpady komunalne
H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIEODPADAMIKOMUNALNYMI

Stawkaopłaty określona w Uchwale Rady Gminy Dębowiecw sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za 24.
gospodarowanieodpadamikomunalnymi orazustaleniastawkitakiej opłaty
25.
Liczba osób zamieszkujących niemchomość wskazaną w częściE.

26.

Miesięczna kwota opłaty

(kwotęz póz.24. należypomnożyćprzezliczbęosóbwskazanąw póz.25.)
Kwotaprzyshigującegozwotaieniaz tytułu zagospodarowaniabioodpadóww kompostowniku

27.
28.

Wysokość miesięcznej opłaty (różnica póz. 26 i 27)

I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJDEKLARACJĘ
29. Miejscowość, data

30. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

J. ADNOTACJEORGANU

POUCZENIE:

l. W przypadku niewplacenia w określonych termmach kwoty opłat wymienionych w póz. 28 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę dowystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniuegzekucyjnymw administracji.
2. Zgodnie z art. 6m ust. l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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.
3. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstającej 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. Zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionychwątpliwościco do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz, prezydent miasta
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi, biorąc pod uwagędostępnedane
właściwe dla wybranej przez Radę Gminy metody.

KLAZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie dokumentacji związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o uta-zymaniu czystości i porządku w gminach)

TOŻSAMOŚĆADMINISTRATORA
Administratorem jest: Wójt Gminy Dębowiec, mający siedzibę w Dębowcu, 38-220 Dębowiec 101
DANEKONTAKTOWEADMD^ISTRATORA

Z administratorem- WójtemGminy Dębowiecmożna się skontaktowaćpoprzezadres email: emina(%debowiec.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
DANEKONTAKTOWED>ISEKTORAOCHRONYDANYCH
Administrator - Wójt Gminy Dębowiec wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez

email iodo(a),debowiec.pl lub pisemniena adressiedzibyadministratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz

korzystaniaz prawzwiązanychz przetwarzaniemdanych.
CELEPRZETWARZANIAI PODSTAWAPRAWNA
Pani/Pana dane będąprzetwarzane w celu:

prowadzeniadokumentacji związanychz opłatami zagospodarowanieodpadamikomunalnymi
naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wykonywania czynności egzekucyjnych związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
usunięcia niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO lit. c, e zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystościi porządkuw gminachorazustawąz dnia29 sierpnia1997r. - ordynacjapodatkowa.
ODBIORCYDANYCH
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych - wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Dębowiec - będą mieć wyłącznie

upoważnieniprzezadministratorapracownicyi tylko w niezbędnymzakresie.W pewnychsytuacjachPani/Panadaneosobowemogą
być ujawnione przez Urząd Gminy Dębowiecodbiorcom poza stmkturą urzędu. Zawsze w takiej sytuacji urząd dokładnie będą
podstawą prawną ujawnienia danych osobowych.
OKRESPRZECHOWYWANIADANYCH
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów,
a po tym czasieprzezokres oraz w zakresiewymaganymprzezpowszechnieobowiązująceprzepisy prawa.

PRAWA PODMIOTÓWDANYCH
Przyshiguje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania Sich sprostowania, a także danych osób, nad którymi
sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIASKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przyshiguje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popehiienia domniemanego naruszenia.

DEFORMACJAO DOWOLNOŚCILUB OBOWI ZKUPODANIADANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej czynności administracyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
prawie żądania ich sprostowania oraz usunięcia i wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych.

Data i czytelny podpis osoby wyrażającej oświadczenie

