Załącznik do Uchwały Nr XII/75/2020
Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 stycznia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

_______________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Świekatowo, na których
zamieszkują mieszkańcy.

Miejsce składania:
Termin składania:

Urząd Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo.
Pierwsza deklaracja składana jest w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Nowa deklaracja składana jest w
terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Świekatowo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”):

□

□

Pierwsza deklaracja ...............................................................

Korekta deklaracji ………………………
(data powstania zmiany)

(data powstania obowiązku)

□

Nowa deklaracja (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji )

………………………………….………
( data powstania zmiany)

PRZYCZYNA ZMIANY (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania należy wskazać czy wyprowadzka nastąpiła na terenie gminy Świekatowo czy poza
gminą Świekatowo): ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

□

właściciel nieruchomości

□

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

□

□

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu

inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
3. Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawne

4.Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
5. Numer PESEL*

6. Numer NIP **

7. Imię ojca*

8.Imię matki*

9. Nr telefonu 1 */**

10.Adres e-mail 2 */**

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
*** Nr działki wpisuje się w przypadku braku możliwości podania nr domu/lokalu
11.Kraj

15.Miejscowość

19.Nr działki***

12.Województwo

16.Ulica

20.Kod pocztowy

13.Powiat

14.Gmina

17.Nr domu

18.Nr lokalu

21.Poczta

E. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA

□ zaznaczyć kwadrat w przypadku małżeńskiej rozdzielności majątkowej (Jeśli zaznaczono kwadrat nie wypełnia się rubryk
22-35)

□ Zaznaczyć kwadrat w przypadku braku małżonka (Jeśli zaznaczono kwadrat nie wypełnia się rubryk 22-35)
□ Zaznaczyć kwadrat jeśli małżonek jest współwłaścicielem nieruchomości
□ Zaznaczyć kwadrat jeśli adres zamieszkania małżonka jest taki sam jak podany wyżej- rubryki nr 11-21 (Jeśli zaznaczono
kwadrat nie wypełnia się rubryk 23-32)

22. Imię i nazwisko małżonka
23.Kraj

24.Województwo

25.Powiat

26.Gmina

27.Ulica

28.Nr domu

30.Miejscowość

31.Kod pocztowy

32.Poczta

33.PESEL

34.Nr telefonu1

35.E-mail2

29.Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
*Zaznaczyć kwadrat jeśli odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym w części D;
nie uzupełnia się rubryk nr 36-43
*** Nr działki wpisuje się w przypadku braku możliwości podania nr domu/lokalu

□ Odpady komunalne powstają na nieruchomości położonej pod adresem podanym w części D *
36.Gmina

37.Miejscowość

38.Ulica

39.Nr domu

40.Nr działki***

41.Nr lokalu

42.Kod pocztowy

43.Poczta

G. Wyliczenie opłaty miesięcznej
44.Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….…………….
(liczba mieszkańców)

45.Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
46.LICZBA MIESZKAŃCÓW
47.STAWKA OPŁATY
48.OPŁATA MIESIĘCZNA
(wpisać podaną w poz.44)
(Stawka opłaty miesięcznej ustalona
(pomnożyć poz.46 x poz.47)
uchwałą Rady Gminy Świekatowo 3
- zbieranie odpadów w sposób selektywny)

……………………………

………………………….. zł

…………………………zł

49.Słownie: ……….………………………………………………………………………………… zł/m (kwota z poz. 48)
H. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA
Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
KOMUNALNYMI
* Zaznaczyć kwadrat jeśli bioodpady kompostowane są w przydomowym kompostowniku

ODPADAMI

50. Informacje dotyczące posiadania przydomowego kompostownika (właścicielom nieruchomości zabudowanych
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostującym bioodpady w przydomowym kompostowniku przysługuje
zwolnienie w wysokości określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Świekatowo)

□ Oświadczam, że kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku*
51. Wyliczenie miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

52. Opłata miesięczna
(wpisać kwotę podaną w pozycji 48)

………………………………

53. Wysokość zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynikająca z uchwały
Rady Gminy Świekatowo
(iloczyn ilości zamieszkujących osób
oraz wysokości zwolnienia)
………………………… zł/os/m-c

54. Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi po zastosowaniu
zwolnień
(różnica kwoty z pozycji 52 i kwoty z
pozycji 53)
……………………………… zł/m-c

55. Słownie : ………………………………………………………………………………………………………. zł/m-c
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
56.

………………………………………
(miejscowość i data)

57. …………………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………..…………………..
(czytelny podpis właściciela)
………………………………………………….
(czytelny podpis małżonka/współwłaściciela)

I. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Świekatowie jest Wójt Gminy Świekatowo,
ul. Dworcowa 20, 86-182 Świekatowo.
2.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu
Gminy w Świekatowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Urzędzie Gminy w Świekatowie za pomocą adresu iod@swiekatowo.pl.
3.
Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Świekatowo - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Świekatowie;
b)
realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świekatowo;
c)
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)
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;
b)
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Świekatowo przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Wójt Gminy Świekatowo.
6.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub
dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)
prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej
przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.
8.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Świekatowie Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

J. POUCZENIE:
58.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.).
59.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świekatowo pierwszą deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie opadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
60.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Świekatowo 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.
61. 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.
61. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
63. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w części H deklaracji:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w
celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do
zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
64. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
65. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, na podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wójt, określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość
stawki opłaty podwyższonej.

K. OBJAŚNIENIA:
1.Ilekroć w deklaracji mowa jest o:
a) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

L. ADNOTACJE ORGANU

Objaśnienia do deklaracji:
1

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne;
Podanie adresu e-mail jest dobrowolne;
3 Wysokość stawki zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Świekatowo.
4 Wysokość zwolnienia zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Świekatowo.
2

