Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/167/2020
Rady Gminy Maciejowice
z dnia 15 października 2020r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1439).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Maciejowice

Miejsce składania:

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

Termin składania:

14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

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

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

……………………
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji

……………………….………

□ ustanie obowiązku uiszczenia opłaty □ korekta deklaracji
(zaznaczyć w przypadku zbycia nieruchomości)
……………………………….………

(dzień – miesiąc – rok)

.………………………...

(dzień – miesiąc – rok)

(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty
zarządca nieruchomości

□ inny podmiot
władający nieruchomością

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON

Numer NIP

Telefon:

C. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić gdy jest inny niż w poz. C)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Nr domu (nr działki jeśli brak nr domu)

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

E. DANE IDENTYFIKCYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
Nazwisko i imię

F. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA (wypełnić gdy jest inny niż w poz. C)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Nr domu

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Nr lokalu

G. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi: ………………………zł.
(słownie………………………………………………………………………………………………………………..zł)
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 i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niniejszej sprawie.
………………………………………
(czytelny podpis)

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1427).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Maciejowice 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) 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 do Wójta Gminy Maciejowice 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.
Objaśnienia:
1.
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość korzystania z nich, położonych na terenie gminy
Maciejowice, do których ma zastosowanie art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2020r. poz. 1439)
2.
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć odrębną deklarację
dla każdej nieruchomości.
3.
W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu roku, nowy właściciel zobowiązany będzie do uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym.

