DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

Termin składania: - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Wójt Gminy Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58–521 Jeżów Sudecki

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

nowa deklaracja

korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości wspólnej

Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
5. Imię i Nazwisko właściciela

6. PESEL

7. Nr telefonu

8. Adres e-mail

D.2. Dane współwłaściciela nieruchomości
9. Imię i Nazwisko współwłaściciela

11. Nr telefonu

10. PESEL

12. Adres e-mail

13. Imię i Nazwisko współwłaściciela

14. PESEL

15. Nr telefonu

16. Adres e-mail

1

D.3. Pozostałe podmioty
17. Nazwisko/a Imię/ona wspólników / Nazwa pełna

18. Nr REGON

19. Nr telefonu

20. Adres e-mail

D.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

24. Ulica

25. Nr domu

26. Nr lokalu

27. Nr działki z rejestru gruntów (należy wypełnić w przypadku braku nadania numeru budynku)

D.5. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.4.
28. Kraj

29. Województwo

30. Powiat

31. Gmina

32. Ulica

33. Nr domu

35. Miejscowość

36. Kod pocztowy

37. Poczta

34. Nr lokalu

D.6. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.4. i korespondencji z D.5.
38. Kraj

39. Województwo

40. Powiat

41.Gmina

42. Ulica

43. Nr domu

45. Miejscowość

46. Kod pocztowy

47. Poczta

44. Nr lokalu

D.7. ADRES ZAMELDOWANIA WŁAŚCICIELA– jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.4. i korespondencji z
D.5.
48. Kraj

49. Województwo

50. Powiat

51. Gmina

52. Ulica

53. Nr domu

55. Miejscowość

56. Kod pocztowy

57. Poczta

54. Nr lokalu

D.7. ADRES ZAMELDOWANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
– jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.4. i korespondencji z D.5.
58. Kraj

59. Województwo

60. Powiat

61. Gmina

62. Ulica

63. Nr domu

65. Miejscowość

66. Kod pocztowy

67. Poczta

64. Nr lokalu

D.8. ADRES ZAMELDOWANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
– jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.4. i korespondencji z D.5.
68. Kraj

69. Województwo

70. Powiat

71. Gmina

72. Ulica

73. Nr domu

75. Miejscowość

76. Kod pocztowy

77. Poczta

74. Nr lokalu
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E. KOMPOSTOWNIK BIOODPADÓW (minimalna pojemność kompostownika 0,5m³)
- dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
78. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.4 niniejszej deklaracji prowadzić będę kompostownik
o pojemności ________ m³ i rezygnuję ze zbiórki odpadów biodegradowalnych w pojemniku/worku. (zaznacz właściwy kwadrat)

TAK

NIE

F. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku
Wysokość opłaty ryczałtowej za rok w zł
(w przypadku większej ilości nieruchomości należy złożyć deklarację dla każdej nieruchomości
płatna do 25 czerwca danego roku)

79.
zł/rok

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona na podstawie Uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
stawki tej opłaty

80.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
(wskazaną w części D.4)

81.

Miesięczna kwota opłaty przed zwolnieniem z części opłat z tytułu ulg
(kwotę poz. 80 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 81)

82.

Liczba osób zamieszkałych posiadających KDR
(w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832
i 2161)

83.

Kwota zwolnienia z części opłat dla mieszkańców posiadających KDR określonej na podstawie
Uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

84.

Kwota zwolnienia z części opłat z tytułu posiadania kompostownika określonej na podstawie
Uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

85.

zł/osobę

zł/miesiąc

zł
zł
86.
Miesięczna kwota opłaty po zastosowaniu wszystkich zwolnień
(od kwoty z poz. 82 należy odjąć kwoty wykazane w poz. 84 i 85).
zł/miesiąc

H. PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
87. Data

88.Podpis
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POUCZENIE
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca na indywidualny rachunek bankowy.
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznych opłaty z poz. 86 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
W przypadku gdy deklarację składa podmiot inny niż właściciel nieruchomości dołączyć należy kopie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny
do nieruchomości.
Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r..
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) (Dz. U. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, Urząd Gminy
Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki informuje, że:
Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Urząd Gminy Jeżów Sudecki , ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki, nr telefon: 75 7132 254
1. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Jeżów Sudecki na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Jeżów Sudecki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Twoich danych osobowych w każdej chwili masz prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych
jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Jeżów Sudecki. Przy czym podanie danych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość
realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy.
9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć
wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Administrator Danych Osobowych – Urząd Gminy Jeżów Sudecki

ADNOTACJE ORGANU
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