POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik
do uchwały nr XXXV/216/2022
Rady Gminy Fajsławice
z dnia 21 stycznia 2022

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania:

Miejsce składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca . W przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Urząd Gminy Fajsławice,Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.

Nazwa i adres organu ,do którego adresowana jest deklaracja

Wójt Gminy Fajsławice
Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑ 1. deklaracja - powstanie obowiązku od (data) ............………
❑ 3. korekta deklaracji

❑ 2. nowa deklaracja - zmiana danych od (data) ...........……………

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. właściciel,
❑ 2. współwłaściciel,
❑ 3.użytkownik wieczysty ❑4.inny podmiot władający nieruchomością
❑5. jednostka organizacyjna,osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie ❑6.osoba sprawująca zarząd nieruchomościa wspólną
lub użytkowaniu

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

❑1. osoba fizyczna

❑ 2. osoba prawna

❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

7. Identyfikator REGON (jeżeli obowiązuje
skłądającego deklarację)

9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

8. Numer PESEL **/NIP *

10. Imię ojca

11. Imię matki
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D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
13. Województwo

12. Kraj

15. Gmina

14. Powiat

16. Ulica

19. Miejscowość

17 Nr domu

20. Kod pocztowy

22. Nr telefonu

18. Nr lokalu

21. Poczta

23. Adres e-mail

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
24. Adres

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat)
25. Rodzaj własności

❑1. własność

❑ 2. współwłasność

27. Rodzaj użytkowania

❑1. użytkowanie wieczyste ❑ 2. współużytkowanie

26. Rodzaj posiadania samoistnego

❑1. posiadanie

❑ 2. współposiadanie

28. Rodzaj posiadania zależnego

❑1. posiadanie

❑ 2. współposiadanie

F. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
Oświadczam, że :
- na terenie nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części E deklaracji zamieszkuje …………
29.

osób.

(podać liczbę mieszkańców)
- kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.
(zaznaczyć właściwy kwadrat-dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

❑ tak

❑ nie

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Fajsławice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
3O. Wysokość

miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

………………………
(liczba mieszkańców)
31.Wysokość

x

…………………… =

………………………………………

(stawka opłaty)

kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

……………………..

X

3 miesiące = …………………………………………...

(opłata miesięczna)

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………zł
.
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H. KWOTA ZWOLNIENIA Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA
Zwolnienie od opłaty przysługujące na podstawie aktualnej uchwały Rady Gminy Fajsławice w sprawie wprowadzenia zwolnienia w
części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym

32.

………………………… X ……………………… = …………………………….
(liczba mieszkańców)

( stawka zwonienia)

………………………

X 3 miesiące =

33

(zwolnienie miesięczne)

…………………………………..

(zwolnienie miesięczne)

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY
Stanowi różnicę z poz 31 należy odjąć kwotę kwartalnąz poz.33

34

…………………… - ……………………… = ………………………………

Wartość z pozycji 31

wartość z pozycji 33

słownie……………………………………………………………………………………zł
J. PODPIS SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
39. Imię

40. Nazwisko

41. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

42. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/
osoby reprezentującej

K. ADNOTACJE WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA/ZARZĄDU ZWIĄZKU
43. Uwagi organu

44. Data (dzień - miesiąc - rok)

45. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
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Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
jest Wójt Gminy Fajsławice z siedzibą w Fajsławicach 107, 21-060 Fajsławice, adres e-mail: .sekretariat@fajslawice.eu
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych
z przetwarzaniem danych, pod adresem: Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice oraz adresem email: iodo@fajslawice.eu
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) w związku z:
- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego;
- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4) Dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu
dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów
ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 późn. zm.) i
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.);
5) Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa
– art. 298 Ordynacji podatkowej. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na
świadczenie usług niezbędnych do realizacji gospodarowania odpadami, np. usług serwisowych dla systemów informatycznych
wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz firmom odbierającym odpady komunalne.
6) Dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, do momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej
obowiązek ponoszenia opłaty. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub
historycznych lub cele statystyczne – przez okres 10 lat. Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego)
podlegają usunięciu. W przypadku, gdy zostanie wystawiony tytuł wykonawczy i wszczęta na jego podstawie egzekucja w trybie
określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez okres trwania postępowania egzekucyjnego. Po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze
względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez
okres 5 lat. Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają usunięciu.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) a także prawo do przenoszenia danych.
7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 4, a
osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania - niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku
wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9) Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, ani nie będą podlegać profilowaniu.
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