
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/146/2020
Rady Gminy Słupca
z dnia 13 marca 2020 r.

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze
zm.).
Składający:Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach11)

Miejsce składania: Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
Organ, do którego składana jest deklaracja:Wójt Gminy Słupca

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 1 lub 2):

□ pierwsza deklaracja □ zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmiany/korekty) ……………………
(dzień-miesiąc-rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ - w przypadku współwłasności wypełniają współwłaściciele

Składający (Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1. Nazwisko i imię / Pełna nazwa 1. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

2. Nazwisko i imię / Pełna nazwa 2. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

3. Nazwisko i imię / Pełna nazwa 3. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

Tytuł prawny do nieruchomości (Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie

lub użytkowaniu, □ inny podmiot (np. zarządca) ……………………

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Miejscowość/Ulica Nr domu Nr lokalu

Poczta Kod pocztowy: Nr telefonu:

Nr telefonu kom.:
Adres e-mail:

(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)

D. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości w części C.

Kraj
Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu:
Nr telefonu kom.:
Adres e-mail):
(Podanie danych jest dobrowolne, w celu umożliwienia kontaktu)

E. Dotyczy właścicieli nieruchomości

Oświadczam, że:
1. na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………………….

(należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość)
2. nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wyposażonym w przydomowy
kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

□ TAK □ NIE
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F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY (obliczona jako iloczyn zdeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)

….....................................x …..................................................=...............................…...... złotych
(ilość osób) (miesięczna stawka opłaty za osobę) (wysokość miesięcznej opłaty)

zamieszkujących daną nieruchomość,
zdeklarowanych w pkt. E deklaracji)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS/Y SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ

Na podstawie art. 56 Kodeksu karnego skarbowego, oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie
danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

……………………………………… …………………..………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

…………………………… …………………………………………
(data) (podpis przyjmującego deklarację)

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Objaśnienia

1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację
do Wójta Gminy Słupca w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

4. W przypadku gdy w danym miesiącu na nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę z gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania
począwszy od miesiąca następnego po którym nastąpiła zmiana.

5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy bez wezwania w terminach określonych w odrębnej uchwale na konto Urzędu
Gminy Słupca Bank Spółdzielczy w Słupcy 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100

6. Mieszkańcem na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest osoba fizyczna mająca na terenie gminy miejsce zamieszkania
w rozumieniu przyjętym w art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
(Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14), zgodnie z którym jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek,
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi

7. Sposób zbierania odpadów na nieruchomości będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości
obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przejmuje je jako niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne i powiadamia Wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt na podstawie powiadomienia wszczyna postępowanie w
sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa w drodze decyzji wysokość opłaty za miesiąc lub
miesiące stosując stawki opłaty podwyższonej. Właściciel nieruchomości, który złożył informacje potwierdzającą posiadanie kompostownika, a
faktycznie nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności
oświadczenia ze stanem faktycznym- wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od
pierwszego miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie zwolnienia stała się prawomocna.

8. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia oraz w związku z korektą
uzyskaną z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

9. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadamia właściciela nieruchomości o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji . W
takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w
zawiadomieniu, zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

10. Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
a) za okres od 1 stycznia do dnia 28/29 lutego – płatna do 15 stycznia danego roku kalendarzowego,
b) za okres od 1 marca do 30 kwietnia – płatna do 15 marca danego roku kalendarzowego,
c) za okres od 1 maja do 30 czerwca – płatna do 15 maja danego roku kalendarzowego,
d) za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – płatna do 15 lipca danego roku kalendarzowego,
e) za okres od 1 września do 31 października -płatna do 15 września danego roku kalendarzowego,
f) za okres od 1 listopada do 31 grudnia – płatna do 15 listopada danego roku kalendarzowego.

11. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010
ze zm.) przez właściciela rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

12. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Gminy Słupca.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta. Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy

Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gmina.slupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować

z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583,

63 274-36-76; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a w szczególności

naliczanie, księgowanie i rozliczanie opłat, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podstawa prawna ustawa z dnia 13 września 1996 r. o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia 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 (RODO).

4) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one

ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych

osobowych. Dane osobowe będą przekazywane Wykonawcy realizującemu zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Administratora

danych.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do

usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień.

7) Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich ani udostępniania organizacjom międzynarodowym.

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531

03 00, www.uodo.gov.pl

Id: D203D7A5-0C46-4B47-AB5E-AD94A627ABCE. Podpisany Strona 3

mailto:sekretariat@gmina.slupca.pl
http://www.bip.gminaslupca.pl/
http://www.uodo.gov.pl/

