Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zembrzyce
Nr XVII/159/20 z dnia 27 listopada 2020 r.

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 2020 r. poz. 1439),
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zembrzyce.
Miejsce składania: Urząd Gminy Zembrzyce, 34 – 210 Zembrzyce 540
Termin składania deklaracji:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJECIA DEKLARACJI Wójt Gminy Zembrzyce, 34 – 210 Zembrzyce 540
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Pierwsza deklaracja
 Zmiana danych zawartych w deklaracji  Korekta deklaracji
Data od której deklaracja obowiązuje ( miesiąc, rok) …………………………..
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJE (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 WŁAŚCICIEL  WSPÓŁWŁAŚCICIEL  POSIADACZ  UŻYTKOWNIK  ZARZĄDCA  INNY ...................
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO: …………………………………………………
1)

ADRES ZAMIESZKANIA:

................................................................................................
(miejscowość, nr domu)

PESEL:



2) ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE:
.............................................................................................................
(miejscowość, nr domu)

Tel. .................................. Email ..........................................
E. DANE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OŚWIADCZAM, ŻE NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI D 2) JEST ZAMIESZKIWANA:
 stale
 sezonowo
F. WYPEŁNIĆ JEŚLI NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA JEST ZAMIESZKIWANA STALE
(Część F wypełniają właściciele, współwłaściciele itd. nieruchomości zamieszkałych)

OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY I KOMPOSTUJĘ W NIM BIOODPADY
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE:
 tak
 nie
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D 2) NINIEJSZEJ DEKLARACJI
ZAMIESZKUJE: ..................... osób (należy podać wszystkie osoby zamieszkałe)
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi: ................................. zł
(liczba osób x stawka )

Wysokość miesięcznej opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia za gospodarowanie odpadami wynosi: ................................. zł
liczba osób x (stawka – zwolnienie)
G. WYPEŁNIĆ JEŚLI NIERUCHOMOŚĆ, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA JEST ZAMIESZKIWANA SEZONOWO
(Część G wypełniają właściciele domków letniskowych lub właściciele nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe)

Wysokość ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi : ................................. zł
opłata ryczałtowa za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe)
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

....................................................................
(miejscowość i data)
I. ADNOTACJE ORGANU

...............................................................
(czytelny podpis)

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Zembrzyce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość przedstawiona w deklaracji będzie poddawana weryfikacji.
Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy
Zembrzyce określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
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.U .UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Zembrzyce (adres: 34-210 Zembrzyce, Zembrzyce 540, tel. kontaktowy: 33 8746 002
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@zembrzyce.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celach związanych z
realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein
i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

