POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik do uchwały Nr XVIII/97/16 Rady Gminy Piątek z dnia 21 lipca 2016 r.

Deklaracja nr1:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018
poz. 1454 ze zm.)

Podmiot zobowiązany
złożenia deklaracji

do

Termin składania

Miejsce składania
Organ właściwy do złożenia

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty
Urząd Gminy Piątek, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
Wójt Gminy Piątek

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A.1 Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja2 ………………………..………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ korekta

(data powstania obowiązku opłaty)

deklaracji3

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
(data korekty)

□ nowa deklaracja4 ………...…………………………………..………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
(data zmiany danych)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi /**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będącymi osobami fizycznymi
B.1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty

□ zarządca
□ użytkownik
□ inna forma władania nieruchomością

B.2. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ osoba fizyczna

□ podmiot nie będący osobą fizyczną

B.3. Imię i Nazwisko*/Nazwa Podmiotu**
Imię ojca, imię matki*
PESEL*

Nr telefonu*/**
NIP*/**

REGON**

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 5:
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeśli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ MAJĄ BYĆ ODBIERANE ODPADY:

Nr lokalu

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

PIĄTEK
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

99-120

PIĄTEK

D. OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY KOMUNALNE POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C
ZBIERANE I ODBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB SELEKTYWNY
(zaznaczyć właściwy kwadrat i określić sposób gromadzenia odpadów komunalnych):

□ tak

□ nie

E. OŚWIADCZENIE O LICZBIE ZAMIESZKUJĄCYCH OSÓB
Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………………..…….. (należy podać liczbę
zamieszkujących osób).

F.WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Piątek

zł/ osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C
Miesięczna kwota opłaty

zł/miesiąc

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Data i miejsce wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU
Pouczenia:

1. Właściciele położonych na terenie Gminy Piątek nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłaceniu jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1314 ze zm.).
(3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji Wójt Gminy Piątek określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe
dla wybranej przez radę gminy metody.) - Stwierdzenie nieważności zgodnie z Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr 25/132/2016
z dnia 26 sierpnia 2016 r. w zakresie pkt 3 „Pouczenia” załącznika do uchwały.
4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Piątek 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.
5. Zgodnie z art. 13 RODO* administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Piątek jest Gmina Piątek. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie
z RODO w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Obiaśnienia:
1 Numer deklaracji nadaje Urząd Gminy Piątek.
2 Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3 Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
4 Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nowa deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
5 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna.
W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.

Klauzula informacyjna dla Klientów Gminy Piątek dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Piątek jest Gmina Piątek, siedziba:
99-120 Piątek, ul. Rynek 16, Regon: 611015856
Wójt - organizuje pracę i kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Piątek – iodo@ugpiatek.pl
3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych
przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.
4. Celem gromadzenia danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z obowiązujących
przepisów prawa, podawanie danych ma charakter obligatoryjny.
5. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych
osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zadań
wynikających z przepisów prawa (ustaw branżowych) oraz przez okres wskazany w przepisach
o archiwizowaniu danych; po tym okresie dane osobowe mogą być usuwane – na podstawie przepisów
prawa.
7. Każda osoba, ma prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
b) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

*Rozporządzenie 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)

……………………………………………………………….
(podpis)

