DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim
kolorem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki.
Miejsce składania: Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2.
A. Organ właściwy do przyjęcia deklaracji

Wójt Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2,17-132 Wyszki
B. Obowiązek złożenia deklaracji

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji
Data zaistnienia zmian (dd-mm-rrrr) …..............................................
C. Składający deklarację (zaznacz właściwy kwadrat)

osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty
zarządca nieruchomości

współwłaściciel
najemca, dzierżawca
inny podmiot władający nieruchomością

D.1 Dane składającego/składających* deklarację

Imię/imiona

Nazwisko / Nazwa
PESEL / NIP

Nr telefonu

*Jeżeli jest większa ilość współwłaścicieli, należy uzupełnić dodatkową tabelę D
D.2 Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki
D.3 Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż w rubryce D.2

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Sposób zbierania odpadów :
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomości

Stawka ustalona w
obowiązującej
uchwale

Wysokość miesięcznej
opłaty

selektywny
selektywny z przydomowym
kompostownikiem
F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zameldowanych jest
…….….. osób, a faktycznie zamieszkuje ………..… osób.
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
……………………………..
(miejscowość i data)

.....……………………………………
(czytelny podpis)

G. Załączniki ( załączniki do deklaracji określone zostały uchwalą )

Pouczenie:
Deklaracja
stanowi
podstawę
do
wystawienia
tytułu
wykonawczego
zgodnie
z
przepisami
ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnego w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1. Kompostowanie – rozumie się przez to składowanie na pryzmie lub w odpowiednich urządzeniach ulegających biodegradacji
odpadów zielonych, odpadów spożywczych i odpadów kuchennych z gospodarstw domowych.
2. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został
wybrany.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Wyszki.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyszki z siedzibą przy ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki (nr
tel.: 857305890), adres e-mail: ug_wyszki@post.pl).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja przez Gminę obowiązków wynikających z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi oraz
sporządzenia
i rozliczania deklaracji.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko
podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Wyszki Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Wójt Gminy Wyszki,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Wyszki Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis

