Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/54/20
Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 listopada 2020

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ROK…………………..
Podstawa
Prawna

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

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, położonych na terenie gminy Chlewiska

Miejsce
składania

Urząd Gminy Chlewiska, ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska

Termin
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie
składnia
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ właściwy do złożenia deklaracji

Wójt Gminy Chlewiska
ul. Czachowskiego 49, 26-510 Chlewiska
Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy )
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

 PIERWSZA DEKLARACJA
 KOREKTA/ZMIANA DANYCH

ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

Składający deklarację (zaznaczyć właściwy ):






WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY, DZIERŻAWCA, NAJEMCA
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

Dane składającego deklarację:



OSOBA FIZYCZNA

IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
KRAJ

1

WOJEWÓDZTWO

2

POWIAT

3

GMINA

4

ULICA

5

ND DOMU/LOKALU

6

MIEJSCOWOŚĆ

7

KOD POCZTOWY

8

POCZTA

9

Adres do korespondencji ( należy wypełnić – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania ).
KRAJ

10

WOJEWÓDZTWO

11

POWIAT

12

GMINA

13

ULICA

14

ND DOMU/LOKALU

15

MIEJSCOWOŚĆ

16

17

KOD POCZTOWY

18

POCZTA

ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

19

ULICA

20

ND DOMU/LOKALU

21

NR DZIAŁKI *

22

KOD POCZTOWY

23

POCZTA

24

25

Oświadczam, że (zaznaczyć właściwy kwadrat ):




posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne

26

Oświadczam, że na nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne zamieszkuje
…………………………………………..
(należy podać liczbę osób)
27

Obliczenie opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………………………..
( liczba osób zamieszkałych
daną nieruchomość )

…………………………… zł
( stawka opłaty za jedną osobę)

X

……………………………… zł
( wysokość opłaty miesięcznej)

=

28

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia ( należy wypełnić - w przypadku złożenia
oświadczenia o posiadaniu kompostownika ):
…………………………….. zł
(wysokość miesięcznej opłaty)

-

…………………………….. zł
(wysokość miesięcznego zwolnienia)

=

……………………………… zł
(wysokość miesięcznej opłaty
po odliczeniu częściowego zwolnienia )

DATA I PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJE
30

29

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

Adnotacje urzędowe

Pouczenie
1. Zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz. U. z 2020 r. , poz. 1427) niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Wójta Gminy Chlewiska o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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 zobowiązany jest złożyć nową deklarację do
Wójta Gminy Chlewiska 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:
²² - należy wypełnić, jeżeli nie ma urzędowo nadanego adresu.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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 (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. NR 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję
Panią/Pana, że:
1)
Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Urząd
Gminy
Chlewiska
z
siedzibą
w Chlewiskach przy ul. Czachowskiego 49, reprezentowany przez Wójta Gminy Chlewiska. Nr tel. 48 628 70 53 wew. 11,
adres e-mail: sekretariat@chlewiska.pl,
2) W Urzędzie Gminy w Chlewiskach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Radtke, z którym
można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@chlewiska.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z realizacją zadań
publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe
z instrukcją kancelaryjną,

przechowywane

będą

w

czasie

określonym

przepisami

prawa,

zgodnie

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych wynikających wprost z przepisów jest obligatoryjne. W przypadku, gdy
w danych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których
mowa w ust. 3. klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

…………………………………………………………………
/data i czytelny podpis/

