Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/25/2019
Rady Gminy Grodziec
z dnia 22 lutego 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz.
1454 z późn. zm.)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

Miejsce
składania:

Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17; 62-580 Grodziec

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY GRODZIEC
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

PIERWSZA DEKLARACJA


ZMIANA DANYCH


KOREKTA

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL


UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY


ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK


INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

OSOBA FIZYCZNA


OSOBA PRAWNA


JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

(zaznaczyć właściwy kwadrat )
IMIĘ I NAZWISKO (dot. osób fizycznych) ............................................................................................................................................
PEŁNA NAZWA …………………………………………………………………………………………………………………………
(dot. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej )
TELEFON KONTAKTOWY

…………………………ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ……………………………………

PESEL (dot. osób fizycznych) ……………………………………NIP ……………………………………(dot. osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……………..
(należy podać liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkujących)

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne gromadzone są w sposób:
 selektywny
 nieselektywny
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

„Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E niniejszej
deklaracji i stawki opłaty za właściwy sposób gromadzenia odpadów”.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………….…………...... ….zł
słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………….

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(czytelny podpis)

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz.
U. z 2018 poz. 1314 z późn. zm.).

H. ADNOTACJE ORGANU

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 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 rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s.1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Grodziec (adres: ul. Główna 17, 62-580 Grodziec).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony danych pod adresem e-mail:
ug@grodziec.pl
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do UDODO, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

