DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie gminy Świerklaniec w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Świerklaniec
42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji, za
wyjątkiem, o którym mowa w art. 6m ust. 5 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Wójt Gminy Świerklaniec
42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3

Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji:

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

 Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

 Pierwsza deklaracja
data powstania obowiązku opłaty: …………………
( miesiąc-rok)

data zmiany: …………………
(miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

 właściciel nieruchomości
 współwłaściciel nieruchomości
 użytkownik wieczysty
 najemca, dzierżawca
 zarządca nieruchomości
 inny
C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C1. OSOBA FIZYCZNA
2. PESEL:

lub seria i numer dokumentu tożsamości: rodzaj:…………………………………. numer:………………………………….
3. Nazwisko

4. Pierwsze imię, drugie imię

5. Imię ojca

6. Imię matki

7. Data urodzenia

8. Numer telefonu:

9. Adres korespondencyjny:
10. Adres e-mail:

C2. POZOSTAŁE PODMIOTY (zarządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, itp.)

11. Nazwa podmiotu:
12. Nr NIP/REGON:

13. Nr telefonu:

14. Adres korespondencyjny:
15. Adres e-mail:

16. Ilość lokali:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Miejscowość / sołectwo

18. Ulica

19. Nr domu / Nr lokalu lub nr
ewidencyjny działki

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
20. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części „D” zamieszkuje …………..osób
21. Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne będą



w całości kompostowane w przydomowym kompostowniku
22. Kwota zwolnienia z części opłaty miesięcznie od jednego mieszkańca z tytułu

TAK

23.

 NIE
zł/osoba

kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona uchwałą Rady Gminy Świerklaniec w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części E

25.

zł/osoba

Należy wpisać liczbę osób wskazaną w części E (poz. 20) faktycznie zamieszkujących nieruchomość

Miesięczna kwota do zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

26.

zł

W przypadku, gdy w pkt. 21 zaznaczono NIE kwotę z poz. 24 należy pomnożyć przez liczbę
mieszkańców wskazaną w poz. 25
W przypadku, gdy w pkt. 21 zaznaczono TAK od iloczynu poz. 24 i 25 należy odjąć iloczyn poz. 23
i 25

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………….
(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

I. POUCZENIE
1. Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny drukowanymi literami lub zaznaczyć "X" w odpowiednim polu wyboru.
2. Białe pola deklaracji należy wypełnić czytelnie ręcznie , wielkimi literami, kolorem niebieskim lub czarnym.
3. W częściach C1.2. oraz C2.12 należy podać prawidłowy identyfikator podatkowy, którym obecnie jest numer PESEL
lub NIP – wskazanie jednego z identyfikatorów jest obowiązkowe. Numer PESEL wpisują osoby objęte rejestrem
PESEL, również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. NIP / REGON dotyczy pozostałych podmiotów,
zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.: Dz.
U. z 2020r. poz. 170). W przypadku nierezydentów należy podać numer i serię paszportu lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
6. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
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 (art. 6i
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci osoby zamieszkującej nieruchomość.
W tym przypadku właściciel może złożyć deklarację zmniejszającą w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.
8. 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 dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku
ich braku - uzasadnione szacunki. Po doręczeniu decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje
zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty. Właściciel nieruchomości wobec którego
została wydana decyzja, w przypadku zmiany danych jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku
zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ust. 1,3,4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).
9. Właściciel nieruchomości, który złoży prawidłowo wypełnioną deklarację uzyska indywidualny numer konta bankowego, na
który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszcza się z dołu, raz na miesiąc bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
10. W przypadku, gdy deklaracja składana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy
dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą
z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1546 z późn. zm.).
11. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Świerklaniec, 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3.
12. W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość (budynek) dla każdej z nich
należy wypełnić odrębną deklarację.
13. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.Dz.U.2020 poz. 1427 z późn. zm.).
14. W celu weryfikacji złożonej deklaracji, organ może wezwać do udokumentowania danych zawartych w deklaracji.
Wezwanie to zostanie sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
15. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie danych zawartych
w deklaracji będących podstawą jej ustalenia oraz obecnie obowiązującej stawki opłaty ustalonej odrębną uchwałą Rady
Gminy Świerklaniec.
16. Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie składa
deklaracji w wyznaczonym terminie – podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach).

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), zwanego dalej w skrócie „RODO”,
informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Świerklaniec jest Wójt Gminy
Świerklaniec reprezentujący Gminę Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy ul. Młyńskiej 3, 42-622 Świerklaniec,
adres e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl; tel. (32) 284 74 00;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych w następujący sposób:
- na adres e-mail: iod@ugswierklaniec.pl;
- pisemnie na adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Młyńska 3;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu naliczenia wymiaru opłaty
za odbiór i zagospodarowanie odpadami;
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – realizacja obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych oraz na podstawie art. 6 m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- podmioty przetwarzające, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych:
- REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej (43-300) przy ul. Kasprowicza 5, której powierzono dane w
związku z asystą techniczną elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Świerklaniec,
- RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830) przy al. Katowickiej 66, której powierzono
dane w związku ze świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia nośników danych,
- REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42–600) przy ul Nakielskiej 1-3, której
powierzono dane w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy
Świerklaniec;
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie czasu niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane. Po spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez czas
wyznaczony w Rozporządzeniu 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, zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategoria archiwalna BE5, tj. minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe po
ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorię A i wtedy Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Świerklaniec przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu
Pani/Pana sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie będą przetwarzane
wieczyście. Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na szczegółowe przepisy prawa;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, telefon: 22/860 70 86), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
narusza przepisy 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);
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 6 m ust. 1a i 1b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami; w zakresie numeru telefonu i adresu email podanie danych jest dobrowolne w celu ułatwienia kontaktu;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
o którym mowa w art. 22 RODO.

