POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/127/2020
Rady Gminy Polanka Wielka
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

1. PESEL/REGON

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2. Dzień-Miesiąc-Rok

____________
Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) „ustawa”

Składający:

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

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Wójt Gminy Polanka Wielka
Urząd Gminy
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□

pierwsza deklaracja (w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca)
nowa deklaracja1 (data zaistnienia zmian ____.____.______),
(w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana)
korekta deklaracji2 (data obowiązywania korekty ____.____.______),

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

Właściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty

□
□

Współwłaściciel
Zarządca nieruchomości wspólnej

□
□

Najemca, dzierżawca
Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
6. Nazwisko

7. Pierwsze imię, drugie imię

8. Nr telefonu

9. Adres e-mail (dane nieobowiązkowe)

D.2. Osoby prawne/ jednostki nie posiadające osobowości prawnej3
10. Nazwa i określenie formy prawnej

11. Nr we właściwym rejestrze( np. KRS)

12. Nr NIP

13. Nr telefonu (dane nieobowiązkowe)

14. Adres e-mail (dane nieobowiązkowe)
15. Osoby upoważnione do reprezentowania:4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1/4
1 Zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
2 W przypadku błędów w poprzednio złożonej deklaracji
3 W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
4 Należy wpisać dane osoby upoważnionej oraz załączyć podstawę umocowania np. pełnomocnictwo, umowę spółki, spółki cywilnej, odpis z właściwego
rejestru -KRS
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D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 5
16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

19. Kod pocztowy

20 Miejscowość

21. Poczta

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

23. Województwo

24.Powiat

25.Gmina

26. Ulica

27.Nr domu

29 .Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Poczta

28. Nr lokalu

E. OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ
DEKLARACJI WYPOSAŻONA JEST W KOMPOSTOWNIK W KTÓRYM
ZAGOSPODAROWYWANE BĘDĄ WSZYSTKIE BIOODPADY POCHODZĄCE
Z NIERUCHOMOŚCI

□

Tak

□

Nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3

32.

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 6

33.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 33 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w poz. 32)

34.

Stawka zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku określona
w Uchwale Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty 6
Miesięczna kwota zwolnienia (stawkę z poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w poz. 32)

35.

Wysokość miesięcznej opłaty po zwolnieniach ( kwota z poz. 34 pomniejszona o kwotę z poz. 36)

37.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 37 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 7

38.

zł/osobę

zł/miesiąc

zł/osobę
36.
zł/miesiąc

zł/miesiąc

zł/kwartał

5 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
6 Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z ustawowego obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona (wraz z odsetkami) za odbieranie odpadów komunalnych.
7 Opłatę z poz. 38 należy wpłacać w odstępach kwartalnych:
do 15 marca br za I kwartał,
do 15 maja br za II kwartał,
do 15 września br za III kwartał,
do 15 listopada br za IV kwartał;
Na rachunek bankowy UG Polanka Wielka w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
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G.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Wójt Gminy Polanka Wielka z siedzibą przy ul. Długiej 61, 32- 607
Polanka Wielka (kontakt - telefon: +48 33 84 88 008, e-mail: gmina@polanka-wielka.pl).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę
elektroniczną, adres: iod@polanka-wielka.pl lub pocztą tradycyjną na adres podany w pkt. 1 z dopiskiem „Dane osobowe”.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizacją zadań
związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i zlokalizowanych na terenie gminy Polanka Wielka, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz wszystkimi czynnościami przewidzianymi do prawidłowej realizacji zadania.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Urzędzie Gminy Polanka Wielka.
Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom upoważnionym z mocy prawa, a także operatorowi pocztowemu w celu
przekazania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym, które odbierają odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Polanka Wielka.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22
Rozporządzenia.
11. Inne informacje podane przez Panią/Pana tj. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach
informacyjnych lub wyjaśniających.

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

.........................................….......
Data

I.

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

PODPIS ORAZ PIECZĘĆ OSOBY PRZYJMUJĄCEJ DEKLARACJĘ

.........................................….......
Data

...............................................................................................................................
Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)
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POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 38 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1438 z późn.zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.zm. ). w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Miejsce na adnotacje organu:
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