Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/105/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r.
poz.1454 ze zm.)

Składający:

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

Termin
składania:

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Miejsce
składania:

Urząd Gminy w Maciejowicach, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (nazwa i adres siedziby organu)

Wójt Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć wlaściwy kwadrat)
złożenie pierwszej deklaracji

korekta (zmiana) złożonej deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyc właścicwy kwadrat)
właściciel nieruchomości

użytkownik wieczysty

jednostki organizacyjne i osoby
posiadjące nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

inne podmioty władające
nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
Nazwisko

Imiona

Nazwisko rodowe

PESEL

Numer telefonu *

Adres e-mail *

D.2. Pozostałe podmioty (osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej)
Pełna nazwa

NIP

REGON

Adres e-mail *

* nieobowiązkowo

Numer telefonu *

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI na której powstają odpady
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Numer działki
(w przypadku braku nr domu)

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

Województwo

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Należy podać liczbę mieszkańców
I. Oświdczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w części D.3 niniejszej deklaracji zamieszkuje:
Należy wpisać odpowiednią stawkę opłaty
II. Stawka opłaty zł/osobę/miesiąc
określona w uchwale Rady Gminy Maciejowice:
III. Oświdczam, że nieruchomość wskazana w części D.3
niniejszej deklaracji zabudowana jest budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym i prowadzony jest na niej przydomowy
kompostownik w celu kompostowania bioodpadów:

zł

o

TAK

o

NIE

Należy wpisać kwotę zwolnienia
IV. Kwota zwolnienia
(jeżeli w poz. III. zaznaczono TAK- stawka określona
w uchwale Rady Gminy Maciejowice
jeżeli w poz. III. zaznaczono NIE- należy wpisać zero)
zł/osobę/miesiąc:

zł

Należy wpisać odpowiednią stawkę opłaty
V. Stawka opłaty po uwzględnieniu zwolnienia
(stawkę opłaty z poz. II. należy pomniejszyć o stawkę opłaty
wskazana w poz. IV.)
zł/osobę/miesiąc :

zł
Należy wpisać kwotę opłaty

VI. Miesięczna kwota opłaty
(stawkę opłaty z poz. V. należy pomnożyć przez liczbę
mieszkańców wskazaną w poz. I.):

zł

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
……………………………………………...
(miejscowość i data)

……………………..……………………….
(czytelny podpis)

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 6n, ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018r., poz. 1454 ze zm.)
2. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Maciejowice określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w
gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE
PRZETWARZANE SĄ W URZĘDZIE GMINY W MACIEJOWICACH.
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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. z dnia
04.05.2016 r. L 119/1), Urząd Gminy w Maciejowicach informuje, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach
danych prowadzonych w urzędzie jest: Gmina Maciejowice z siedzibą, w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice,
reprezentowana przez Wójta Gminy;
2. Urząd Gminy w Maciejowicach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
o.oc.zk@maciejowice.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych;

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Urząd Gminy w Maciejowicach obowiązków wynikających z
przepisu prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych okres wynikający z prawa wewnętrznego tj. Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz z przepisu prawa powszechnie obowiązującego;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym
czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa
8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.
.............………………………………..
(data, podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 w celach realizacji przez Urząd Gminy w Maciejowicach obowiązków wynikających z przepisu prawa i w celu
załatwienia wnioskowanej przeze mnie sprawy: korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

...............………………………………..
data i podpis

