Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/169/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 listopada 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Data ………………… Nr sprawy …………………………………….
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010);
Składający: właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. także wspó łwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające
nieruchomością;
Termin składania:
a)
do 15 lutego 2020 r.,
b)
w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, bądź powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
c)
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ właściwy: Burmistrz Czerska

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:

Urząd Miejski w Czersku ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat; w przypadku korekty lub nowej deklaracji podać powód zmiany)

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□ pierwsza deklaracja

□

Data powstania obowiązku opłaty

□ korekta deklaracji

nowa deklaracja

dzień

miesiąc

rok

Uzasadnienie zmiany:

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Najemca/dzierżawca nieruchomości
□ Zarządca nieruchomości

□ Współwłaściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty nieruchomości
□ Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□ OSOBA FIZYCZNA

*dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej **dot. osób fizycznych

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwa pełna*/Nazwisko**
Nazwa skrócona*/Imię/Imiona**

NIP*/PESEL**

D2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D3. DANE IDENTYFIKACYJNE** - dotyczy współmałżonka/współwłaściciela nieruchomości
Nazwisko**
Imię/Imiona**

PESEL**

D4. ADRES ZAMIESZKANIA** (wypełnić w przypadku, jeżeli jest inny niż w pozycji D2.)
Kraj

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

E. DANE DODATKOWE (dane nieobowiązkowe, podanie adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na komunikację elektroniczną)
Nr telefonu

Adres e-mail

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu/lokali
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G. DANE OBOWIĄZKOWE (Proszę dokonać wyboru)
Sposób zagospodarowania bioodpadów:

□ bioodpady będą zagospodarowywane

□ bioodpady będą oddawane przez mieszkańców

w przydomowym kompostowniku

w pojemnikach/workach
Popioły

□ tak

Czy na terenie nieruchomości powstaje popiół?

□

nie

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Jeżeli deklaracja dotyczy nieruchomości zamieszkałej należy wypełnić podpunkt H1.

H.1. NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY (nieruchomości całoroczne):
H.1.1. Zabudowa jednorodzinna
Stawka opłaty
Liczba
mieszkańców

(określona w Uchwale Rady Miejskiej
w Czersku w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty)

Wysokość miesięcznej
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
(iloczyn liczby mieszkańców
i stawki opłaty)

[zł/mies.]

[zł/mies.]
kol. 1 x kol. 2

2

3

1

Wysokość
zwolnienia z części
opłaty z tytułu
kompostowania
bioodpadów
[zł/mies.]
kol. 1 x kwota
zwolnienia

Wysokość
miesięcznej opłaty
po uwzględnieniu
zwolnienia z tytułu
kompostowania
bioodpadów
[zł/mies.]
kol. 3 – kol. 4

4

5

H.1.2. Zabudowa wielorodzinna

Liczba mieszkańców
w lokalu mieszkalnym

L.p.

1

2

1

Jedna osoba

2

Dwie osoby

3

Trzy osoby

4

Cztery osoby

5

Pięć osób

6

Sześć osób lub więcej

Liczba lokali
mieszkalnych

3

Łączna liczba
mieszkańców
nieruchomości

Stawka opłaty
(określona w Uchwale Rady
Miejskiej w Czersku w sprawie
wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki takiej opłaty)
zł/mies.
4

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
(iloczyn liczby lokali i stawki opłaty)
zł/mies.
kol. 3 x kol. 4
5

Łączna wysokość opłaty
(suma opłat z kolumny 5)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

Adnotacje organu
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Pouczenie










Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Pola jasne wypełnia podatnik na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
Właściciel nieruchomości wielorodzinnej zobowiązany jest złożyć jedną deklarację zbiorczą dla danej nieruchomości.
W przypadku składania nowej deklaracji dla nieruchomości wielorodzinnej wskazać lokal, w którym nastąpiła zmiana.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wnoszona
będzie z dołu bez wezwania, w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ opłatę naliczy w drodze decyzji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
podstawie Art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niedopełnienie obowiązku
złożenia deklaracji podlega ponadto karze grzywny na podstawie Art. 10 ust. 2b ww. ustawy.
Niniejszą deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czersku, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, bądź przesłać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą pocztową (w tym przypadku liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Czersku).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GODPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Administrator
Danych zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwe postępowanie z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww.
Rozporządzenia informuję Państwa, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w Urzędzie Miejskim
w Czersku w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Czersku. Dane kontaktowe: 89-650 Czersk, ul.
Kościuszki 27, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl, tel. (52) 395 48 60, fax: (52) 395 48 11.
2) Cele przetwarzania danych osobowych związane są z przeprowadzeniem postępowania związanego z ustaleniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
3) Podanie danych osobowych w celach wymienionych w pkt 2) ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz.U. 2019, poz. 2010 ze zm.).
5) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.
6) Każdemu z Państwa przysługują prawa:
a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Administrator Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, jak też innymi właściwymi przepisami prawa przechowywał będzie
dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.
8) Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60

drogą elektroniczną: iod@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.
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