DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia składający deklarację, czytelnie ręcznie, komputerowo lub na maszynie, DRUKOWANYMI literami, czarnym lub niebieskim
kolorem, nie wolno używać ołówka. Proszę nie pisać po polach szarych.
A. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu a także inny podmiot władający nieruchomością.
Termin składania - deklarację należy złożyć w następującym terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Organ, do którego należy złożyć deklarację: Wójt Gminy Brójce.
Miejsce składania: Urząd Gminy Brójce, Brójce 39, 95-006 Brójce.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
B. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku …………………

1.
2.

zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty - data wystąpienia zmiany…………..…….

3.

korekta deklaracji - okres, którego dotyczy korekta ………………………..

4.

ustanie obowiązku uiszczania opłaty - data ustania obowiązku opłaty………………………

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
właściciel

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

użytkownik wieczysty

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
współwłaściciel

inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE INDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

1.Nazwisko i imię**/Pełna nazwa*

2. PESEL**/REGON*

3. Telefon

4. E-mail

E. ADRES ZAMIESZKANIA**/ADRES SIEDZIBY*
1. Miejscowość

2.Ulica

3.Numer domu

4.Kod pocztowy/Poczta

F. ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż zamieszkania)
1.Miejscowość

3.Numer domu

2.Ulica

4.Numer lokalu

5.Kod pocztowy/Poczta

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI W GMINIE BRÓJCE, NA KTÓREJ ZAMIESZKIJĄ MIESZKAŃCY i POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
1.Miejscowość/ulica

2. Nr domu

3. Nr ewidencyjny działki 2

H. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA
H.1. Oświadczam, że na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym bioodpady
stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym i będę korzystać ze
zwolnienia za kompostowanie bioodpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat)

TAK

NIE

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.1. Liczba mieszkańców

……………….

I.2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca

…………..... zł

I.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez zwolnienia
za kompostowanie bioodpadów (I.1 x I.2)

……………. zł

I.4. Wysokość miesięcznego zwolnienia w części z opłaty od każdego mieszkańca, wynikająca
z uchwały Rady Gminy Brójce

……………. zł

I.5 Kwota miesięcznego zwolnienia w części z opłaty za wszystkich mieszkańców (I.1 x I.4)

….………….zł

I.6. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zwolnieniu (I.3 – I.5)

.……..…….. zł

J . PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DATA WYPEŁNIENIA

CZYTELNY PODPIS

K. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
OBJAŚNIENIE
1. Zgodnie z art.5. ust. 1. pkt. 3. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.
2. Zgodnie z art. 6i. ust. 1 pkt. 1 i ust. 2. cytowanej ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego,
po którym nastąpiła zmiana.
3. Zgodnie z art. 6m. ust. 1 i 2 cytowanej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Brójce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
KLAUZURA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brójce z siedzibą w Brójcach 39, 95-006 Brójce, który reprezentuje Gminę Brójce i jest kierownikiem Urzędu Gminy Brójce.
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Magdalenę Kuszmider, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania
administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej, wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia, realizacji zadań na podstawie ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c 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).
4.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty publiczne zgodnie z przepisami prawa, inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych, min: podmiot realizujący umowę o
wywóz odpadów komunalnych, Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa.
7.
W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, na podstawie której jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
9.
Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane.

