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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/135/20
Rady Miejskiej w Ścinawie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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.)

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku
Terminy uiszczania opłaty.
składania W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty
(patrz objaśnienia – pkt 1 i 2 na ostatniej stronie formularza deklaracji).
MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
A.
Nazwa i adres siedziby organu
BURMISTRZ ŚCINAWY, RYNEK 17, 59-330 ŚCINAWA
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Składający

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
B.

□ złożenie pierwszej deklaracji

□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty

□ korekta uprzednio złożonej deklaracji

data powstania/zmiany........................ data powstania/zmiany........................
C.

data powstania/zmiany........................

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ zmiana adresu zamieszkania
□ inna
PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

D.

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, np. wspólnota mieszkaniowa
E.1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty
□ zarządca

□ współużytkownik wieczysty

□ inny podmiot władający nieruchomością (tytuł prawny) .............................................................

E.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko / Nazwa pełna (dot. osoby prawnej)

E.

Pierwsze imię, drugie imię / Nazwa skrócona (dot. osoby prawnej)

Adres e-mail

Imię ojca i matki

PESEL/REGON

Telefon

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E.3. DANE IDENTYFIKACYJNE (w przypadku większej ilości współwłaścicieli należy wypełnić załącznik nr 2)
Nazwisko / Nazwa pełna (dot. osoby prawnej)
Pierwsze imię, drugie imię / Nazwa skrócona (dot. osoby prawnej)

Adres e-mail

Imię ojca i matki

PESEL/REGON

Telefon

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D-OK

1

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM.

DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(należy wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż wskazany w pkt. E.2 i E.3)

F

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

INFORMACJA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW
G.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje:

należy podać liczbę mieszkańców
___

INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
H.
selektywny (segregacja odpadów)

I.

Odpady ulegające biodegradacji powstające na terenie nieruchomości
gromadzone i neutralizowane są w kompostowniku zlokalizowanym na terenie nieruchomości (dotyczy domków jednorodzinnych)

□ tak

□ nie

WYLICZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zgodnie z uchwałą Rady

J.

Miejskiej w Ścinawie w spr. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty
(wysokość miesięcznej opłaty za gospodaroLiczba
Stawka opłaty określona
wanie odpadami
mieszkańców
w Uchwale Rady Miejskiej
komunalnymi)
=
X
[zł/miesiąc]

PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

/

Imię

Nazwisko

Imię

Nazwisko

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO

K.
Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację
…..........-..............-...........................
Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)
Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację

ADNOTACJE ORGANU
L.

Podpis przyjmującego formularz
Pouczenie
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. z 2019 r., poz. 1438).
Objaśnienia
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej 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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Informacje zawarte w deklaracji podlegają ochronie danych osobowych na mocy art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzanie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14
maja 2016r. L119/1)
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
-OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych
prowadzonych przez organ jest Burmistrz Ścinawy.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z Administrator – Burmistrzem Ścinawy można się skontaktować pisemnie na adres: Rynek 17, 59-330
Ścinawa, przez e-mail: urzad@scinawa.pl, a także telefonicznie: 76 74 00 200

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Burmistrz Ścinawy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez:
- e-mail: iod@scinawa.pl,
- listownie na adres: Rynek 17, 59-330 Ścinawa
- telefonicznie: 76 74 00 200
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane w celu realizacji zadań związanych z ustaleniem i określeniem
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem, windykacją i egzekucją.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów niżej wymienionych ustaw:
* ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
* ustawa z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa
* ustawa z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
* ustawa z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych
* ustawa z dnia 06.07.1982r. o księgach wieczystych
* ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
* ustawa z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny
* ustawa z dnia 17.11.1964r. – Kodeks postępowania cywilnego

ODBIORCY DANYCH

Pani/ Pana dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane
mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora m.in.: w ramach
usług świadczonych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych, w ramach świadczenia
usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,

PRZEKAZANIE DANYCH Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
OSOBOWYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES P
RZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zobowiązania podatkowego oraz po jego zakończeniu
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi
przepisami, do końca upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z
realizacją zobowiązania podatkowego.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z ww. praw, skontaktuj się
z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe wyżej)

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane:
* z deklaracji/wniosków złożonych w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa
* ze stosownych rejestrów (np. rejestr mieszkańców, ksiąg wieczystych)
* od organów administracji publicznej i jednostek im podległych lub podporządkowanych
* od organów sądowych
* od stron i uczestników postępowań
* od notariuszy
* od innych podmiotów

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o
w gminach, a także innych ustaw podatkowych

utrzymaniu czystości i porządku
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