Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/145/2020
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 30 września 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010.).

Składający:

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Stanisławów, przez których rozumie się
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

Organ właściwy do którego składana Wójt Gminy Stanisławów.
jest deklaracja:
Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów.

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
(Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

pierwsza deklaracja
zmiana/korekta danych zawartych w poprzedniej deklaracji 1 (data zaistnienia zmiany _ _ - _ _ - _ _ _ _)
ustanie obowiązku uiszczania opłaty1 (data ustania obowiązku opłaty _ _ - _ _ - _ _ _ _)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
(Należy zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

właściciel/współwłaściciel,
najemca, użytkownik, zarządca,

użytkownik wieczysty,
inny podmiot władający nieruchomością
………………………………………..

B1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
1. Nazwisko i imię:

2. PESEL:

3. Numer telefonu 2:

4. Adres e-mail 2:

B2. ADRES ZAMIESZKANIA:
5. Kraj:

6. Województwo:

7. Powiat:

8. Gmina:

9. Miejscowość:

10. Numer domu:

12. Miejscowość:

13. Kod pocztowy:

14. Poczta:

11. Numer lokalu:

B3. ADRES DO KORESPONDENCJI:
(Należy podać, jeżeli jest inny niż B2:)
15. Kraj:

16. Województwo:

17. Powiat:

18. Gmina:

19. Ulica:

20. Numer domu:

22. Miejscowość:

23. Kod pocztowy:

24. Poczta:

21. Numer lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
25. Miejscowość:

27. Nr domu:

26. Ulica:

28. Nr lokalu:

29 .Numer ewidencyjny działki:

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
30.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji
zamieszkuje (należy podać liczbę mieszkańców)
31.
Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
(wysokość została wskazana w odrębnej Uchwale Rady Gminy Stanisławów)
32.
Wysokość opłaty miesięcznej
(ilość mieszkańców z poz 30. x stawka miesięczna z poz. 31)
E. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I
KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuje w nim bioodpady komunalne
TAK
NIE
33.

F. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

(należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia poz. 33 TAK -posiadania kompostownika i
kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne)
34.
Miesięczna kwota przysługującego zwolnienia za jednego mieszkańca
(wysokość wskazana w odrębnej Uchwale Rady Gminy Stanisławów)

Wysokość miesięcznego zwolnienia

35.

(liczba mieszkańców z poz. 30 x kwota zwolnienia z poz. 34)

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia

36.

(miesięczną kwotę opłaty wskazaną w poz. 32 należy pomniejszyć o wysokość miesięcznego
zwolnienia wskazaną w poz. 35.)
G. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
37. Data wypełnienia:

38. Czytelny podpis:

I. ADNOTACJE URZĘDOWE:

Pouczenie:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1314) oraz art. 6n ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.) deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
Objaśnienia:
1) Informacje wyjaśniające przyczynę złożenia nowej deklaracji np. zgon osoby zamieszkałej w nieruchomości,
urodzenie dziecka, zmiana miejsca zamieszkania itp. można wpisać w części G. niniejszego formularza.
2) Podanie danych jest dobrowolne.
3) W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel składa deklaracje zgłaszając ustanie obowiązku
uiszczania opłaty wpisując jednocześnie w części G. deklaracji stosowne uzasadnienie.
4) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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.
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 obowiązany złożyć 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.
5) Miesięczne stawki opłaty, wysokość zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika, termin, częstotliwość
i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulują odrębne uchwały Rady Gminy
Stanisławów
6) W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
a) nie posiada kompostownika przydomowego lub
b) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
c) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu
weryfikacji zgodności informacji dotyczącej posiadania kompostownika i kompostowania w nim
bioodpadów stanowiących bioodpady komunalne- wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu posiadania
kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.
7) Wójt Gminy Stanisławów określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, stosując wysokość stawki podwyższonej.

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) (zwane dalej „RODO”), Administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów, z siedzibą przy ul. Rynek
32 w Stanisławowie (05-304 Stanisławów).
1. Z inspektorem ochrony danych (zwany dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan
kontaktować w następujący sposób:
a) pocztą tradycyjną na adres: IOD, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@stanislawow.pl .
2. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez
administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 6m ust. 1b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn. zm.)(dalej
zwaną „Ustawą”) Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez gminę zadań określonych
w rozdziale 2 Ustawy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie firma przyjmująca odpady, wyłoniona w drodze
postępowania o zamówienie publiczne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały
zebrane zgodne ze wskazanymi przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane,
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z rozporządzeniem 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. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
6. Na zasadach RODO posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) do sprostowania (poprawiania) danych,
c) do usunięcia danych osobowych,
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania przez
Panią/Pana danych osobowych będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie
art. 6o ust. 1 Ustawy.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

