Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Branice nr .........
z dnia 11 czerwca 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością w zabudowie jednorodzinnej, dla nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Branice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja

………………………………………….
(data złożenia deklaracji dzień – miesiąc – rok)

□

korekta deklaracji

….....................................……...…….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający:

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Numer PESEL*

Identyfikator REGON

Numer telefonu

e-mail

Numer NIP

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Wyliczenie opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: …….……….
(liczba mieszkańców)

□ Wyliczenie miesięcznej opłaty jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
…………............................……x
(liczba mieszkańców)

……….. zł = …….................….......…………………………. zł
(stawka opłaty)
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………..……. zł
(słownie ……….………...............................................................…

□ Wyliczenie miesięcznej opłaty jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
…..................................................................... x ………zł = ….................................................................................... zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)
D. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…................, dnia …………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

F. 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 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Branice 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.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Branice nową deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
4) Za termin uiszczenia opłaty za dany miesiąc, przyjmuje się 15 dzień każdego miesiąca.
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP
Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Deklaracja dotyczy właścicieli nieruchomości, na których stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Wyliczenie miesięcznej opłaty
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
4) Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte.
Klauzula informacyjna RODO:
1) W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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, zwane dalej
RODO) (Dz. U. UE. z 2016 r. L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem danych osobowych osób fizycznych składających
deklarację lub reprezentantów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest: Wójt
Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje
sferę przetwarzania danych osobowych, a którym jest Jolanta Misiurka. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod@branice.pl lub pod numerem telefonu 77 4868250 w. 10.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia: - deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
4) Wójt Gminy Branice gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, Ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn.zm.), działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit
c RODO.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami prawa). Administrator przetwarza
Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
Przetwarzane dane obejmują:
a) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
b) adres nieruchomości,
c) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d) numer telefonu właściciela nieruchomości,
e) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
f) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego – numery PESEL/REGON/NIP.
6) O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będziecie Państwo przez merytoryczną komórkę Administratora
danych prowadzącą przetwarzanie.
7) W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym,
porozumienia umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.
8) Dane osobowe przetwarzane przez Wójta Gminy Branice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).
9) Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b) żądania ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Wójta Gminy Branice. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a Administrator nie
ma zamiaru ich przekazania do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

…...........…………………………..
data i podpis

