Załącznik do uchwały Nr XVIII/149/2019 Rady
Gminy Świlcza z dnia 9 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), zwanej dalej „ustawą”.
1)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości .

Miejsce składania: Urząd Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168.
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Świlcza.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem „x” właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja; □ korekta deklaracji*)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*)

w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi podać zwięźle przyczynę i datę nastąpienia tych zmian)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Składający (zaznaczyć znakiem „x” właściwy kwadrat)

□ osoba fizyczna; □ osoba prawna; □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2)

Nazwisko i imię / Pełna nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

2)

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

3)

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

Województwo

Powiat

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

3)

Nr lokalu

4)

4)

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Nazwa miejscowości

Nr domu/działki

D.OŚWIADCZENIE O WYPOSAŻENIU NIERUCHOMOŚĆI W KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C.2. niniejszej deklaracji, jest wyposażona w kompostownik
przydomowy, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne (zaznaczyć znakiem „x” właściwy
kwadrat):

□ TAK

□ NIE
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E. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba
mieszkańców
zamieszkałych
na
nieruchomości

Miesięczna
stawka opłaty
(w zł od osoby)

A

B

Wysokość
miesięcznej
opłaty (w zł)
AxB

,

C

Kwota
zwolnienia z
tytułu
kompostowania
bioodpadów
(w zł od jednej
5)
osoby)
D

,

Suma
zwolnienia
z tytułu
kompostowania
bioodpadów
5)
(w zł)
AxD
E

,

Wysokość
miesięcznej
opłaty
po uwzględnieniu
5)
zwolnienia (w zł)
C–E
F

,

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
miejscowość i data:

podpis:

G. ADNOTACJE ORGANU

Data przyjęcia deklaracji:

Podpis przyjmującego deklarację:

Objaśnienia:
1)
Pod pojęciem właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów
spośród wskazanych w zdaniu pierwszym obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie
władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą w drodze
umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z
ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 2a ustawy).
2)
dotyczy osób fizycznych;
3)
dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;
4)
jeżeli posiada;
5)
wypełniają właściciele, którzy w części D zaznaczyli kwadrat „TAK”.
Pouczenie:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, ich właściciel winien
złożyć odrębne deklaracje dla każdej z nich.
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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zmienionej wielkości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn
nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
2/3

5. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.).
6. Kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a także ten, kto wbrew złożonej informacji nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2b i 2c ustawy).
Klauzula informacyjna:
Na podstawie 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 - RODO),
niniejszym informujemy, że:
- administratorem danych przetwarzanych przez Urząd Gminy Świlcza jest Wójt Gminy Świlcza;
- Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1
lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub
administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010);
- w związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być: 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;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2,
a po tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy;
- posiada Pan/Pani prawo żądania od Urzędu dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
- posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych);
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym;
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
- jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod-kontakt@swilcza.com.pl lub zapoznać się z Ogólną Polityką
Informacyjną oraz Klauzulami Informacyjnymi, które są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza oraz na
stronie internetowej tego Urzędu: (www.bip.swilcza.com.pl.)
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