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DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
– nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Składający
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podstawa prawna

Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ____-____-________)
nowa deklaracja (data zaistnienia zmian ____-____-________)
wygaśnięcie obowiązku (data zaistnienia zmian ____-____-________)
C. RODZAJ PŁATNIKA (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
właściciel
współwłaściciel
inny ......................................
D. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA
D.1. Osoba fizyczna
Nazwisko i imię

PESEL

Telefon

Adres miejsca zamieszkania

D.2. Płatnik nie będący osobą fizyczną (zarząd/zarządca wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielnia
mieszkaniowa)
Nazwa pełna
Nr NIP
Nr REGON
Adres siedziby

Telefon

D.3. Dane nieruchomości, z której odbierane będą odpady komunalne
Ulica
Nr domu
Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny nieruchomości (w przypadku braku nadania numeru porządkowego nieruchomości)
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D.4. Adres do korespondencji jeśli jest inny, niż adres miejsca zamieszkania
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. OŚWIADCZAM, ŻE:
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
TAK

NIE

E.1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ (iloczyn stawki opłaty oraz liczby gospodarstw)
Wielkość gospodarstwa
domowego

Ilość
gospodarstw
domowych na
nieruchomości

Stawka opłaty
w zł

Wysokość zwolnienia w
przypadku kompostowania
bioodpadów w kompostowniku
przydomowym
w zł

Miesięczny wymiar
opłaty
w zł

gospodarstwo
1 osobowe
gospodarstwo
2 osobowe
gospodarstwo
3 osobowe i większe
Suma
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ LUB OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym
Data wypełnienia (dd-mm-rrrr)
Czytelny podpis

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:
1. 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
z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
w terminach:
1) pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca;
2) nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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OBJAŚNIENIA:
1.
2.
3.

4.

Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy złożyć odrębną deklarację.
Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty zostanie określona
w drodze decyzji.
Wspólnotę mieszkaniową, spółdzielnię mieszkaniową zalicza się do płatnika nie będącego osobą fizyczną.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem 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) informuje się, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z siedzibą
przy ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna;
2) administrator danych powołał inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Nowej Sarzynie, można się z nim skontaktować wysyłając maila na adres e-mail: iod@nowasarzyna.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających
z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie
art. 6 ust 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ustanowionego prawa
miejscowego. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest
niewypełnienie ustawowego obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
ustanowionego prawa miejscowego.
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