POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

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

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.)
właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Męcinka
Urząd Gminy Męcinka, Męcinka 11, 59-424 Męcinka

Składający:
Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY MĘCINKA
MĘCINKA 11, 59-424 MĘCINKA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji – okoliczność powodująca złożenie deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku „X” )

□

□

1. pierwsza deklaracja
obowiązuje od....................................

2. zmiana/korekta danych w deklaracji: obowiązuje
od....................................

(wpisać dzień, miesiąc i rok)

□

(wpisać dzień, miesiąc i rok)

3. wygaśnięcie obowiązku obowiązuje od....................................
(wpisać dzień, miesiąc i rok)

4. W razie zmiany/korekty danych proszę podać uzasadnienie (fakultatywnie):

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

□ 1. Właściciel
□ 2. Współwłaściciel
□ 3. Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ 4. Użytkownik wieczysty
□ 5. Inny podmiot władający nieruchomością:………………………………………………………………..
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko

4. Pierwsze imię/drugie imię

5. PESEL

6. Nr telefonu i adres e-mail

7. Imię ojca (fakultatywnie)

8. Imię matki (fakultatywnie)

D.2. Pozostałe podmioty (dot. właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)
9. Pełna nazwa podmiotu

10. NIP

11. REGON

12. Telefon i adres e-mail

13. Osoby upoważnione do reprezentowania
1…………………………………… podstawa umocowania: ………………………………………
(imię, nazwisko)

2…………………………………… podstawa umocowania: ………………………………………
(imię, nazwisko)

Sposób reprezentacji

(należy wpisać, czy pełnomocnik działa samodzielnie, czy posiada pełnomocnictwo łączne)

………………………………………………………………………………………………………………
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D.3. Adres zamieszkania lub adres siedziby składającego deklarację
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu

D.4. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż w punkcie D.3)
24. Kraj

25. Województwo

26. Powiat

27. Gmina

28. Ulica

29. Nr domu

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Poczta

30. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (dla każdej
nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
34. Ulica

35. Nr domu

36. Nr lokalu

37. Miejscowość

38. Kod pocztowy

39. Poczta

40. Obręb i nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów i budynków

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
G.1 SPOSÓB ZBIERANIA (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
41. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

□ 1. selektywny

□

2. selektywny z zagospodarowaniem odpadów w kompostowniku

42. Oświadczenie o zagospodarowaniu odpadów
przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w poz. 41 ).

biodegradowalnych we własnym zakresie (wypełnić w

Oświadczam, iż na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym
pod adresem nieruchomości ( poz. E) odpady ulegające biodegradacji zagospodaruję we własnym zakresie i
zobowiązuję się do realizacji tego obowiązku w sposób zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Męcinka.
(podpis) …………………………………..
G.2 WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość
43.

.....................

stawka opłaty
określona w Uchwale Rady Gminy
Męcinka [zł/miesiąc]

Kwota opłaty za miesiąc
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)
[zł/miesiąc]

44.

45.

.....................

......................
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H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1

46. Data

47.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska;
pieczątka osoby upoważnionej)
__ __ - __ __ - __ __ __ __
dzień
miesiąc
rok

..............................................................................

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
2. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Męcinka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje 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 należy złożyć
nową deklarację do Wójta Gminy Męcinka do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy).
4. Zgodnie z art. 6o 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, w tym średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

I. ADNOTACJE ORGANU
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OBJAŚNIENIA
dotyczące wypełniania

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
OBJAŚNIENIA OGÓLNE.
1. Punkty od B do H deklaracji wypełniają wszyscy zobowiązani do złożenia deklaracji.
OBJAŚNIENIA ŚZCZEGÓŁOWE.
1. W punktach od B do C należy postawić znak „X” we właściwej kratce.
2. W punkcie D należy podać dane identyfikujące osobę lub pozostałe podmioty
zobowiązane do złożenia deklaracji.
3. W punkcie E należy podać dane nieruchomości na, której powstają odpady komunalne
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację) .
4. W punkcie F należy postawić znak „X” we właściwej kratce.
5. W punkcie G.1 należy postawić znak „X” we właściwej kratce.
6. W punkcie G.2 należy podać liczbę osób zamieszkującą nieruchomość oraz wpisać
stawkę opłaty określoną w Uchwale Rady Gminy Męcinka w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej
opłaty uwzględniając lub nie zniżkę opłaty wynikającą z prowadzenia przydomowego
kompostownika i na tej podstawie wpisać obliczoną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która jest iloczynem liczby mieszkańców i stawki opłaty.
W przypadku uchwalenia nowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt
zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim
przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenie nowej deklaracji i
uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w
zawiadomieniu. Zawiadomienie to stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
7. Punkt H to podpis składającego deklarację.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119)
informuję o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących
Tobie prawach z tym związanych:
1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych jest Urząd Gminy
Męcinka reprezentowany przez Wójta Gminy Męcinka, zwany dalej: "Administratorem".
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Męcinka 11, 59-424
Męcinka lub telefonując pod numer: 76 871 34 40.
2. Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pisząc na adres
e-mail: iod@mecinka.pl lub telefonując pod numer: 76 8713432
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3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów tj.:
• Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900
ze zm.),
• Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości o porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie
gminy
i miast oraz stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane
obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować
odpowiedzialnością karno-skarbową.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres
niezbędny do realizacji zadań, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy
prawa, nie krócej niż przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych 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, a także inne
podmioty, które przetwarzają dane na podstawie określonych umów zawartych z Gminą
Męcinka.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które
polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.
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