Załącznik
do uchwały Nr XVI/84/2019
Rady Gminy Rąbino
z dnia 30 grudnia 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
Składający

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz . 2010 z późn. zm. )
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie GMINY RĄBINO

Miejsce
składania

Urząd Gminy RĄBINO, Rąbino 27
78-331 RĄBINO

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY RĄBINO,
RĄBINO 27, 78-331 RĄBINO
A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA obowiązuje od___-___-___
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI obowiązuje od ___-___-___
KOREKTA DEKLARACJI obowiązuje od ___-___-___

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA LUB OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚĆ W ZARZĄDZIE LUB W UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ (należy podać jaki)…..................

C.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

1. NAZWA PEŁNA * / NAZWISKO, PIERWSZE IMIĘ, DRUGIE IMIĘ

2. IDENTYFIKATOR: PESEL / NIP
3. numer telefonu właściciela nieruchomości (nieobowiązkowe)

D.

4. adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości (nieobowiązkowe)

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

E.

ADRES ZAMIESZKANIA/KORESPONDENCYJNY/SIEDZIBY (wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż adres z D)

KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

F.

NR LOKALU

NR LOKALU

INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWNIKA (zaznaczyć właściwy kwadrat)
TAK

Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone będą gromadzone w
przydomowym kompostowniku

G.

NIE

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

G.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F, niniejszej
deklaracji zamieszkuje osób

Liczba osób: …...................................................

G.2. Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca
Stawka opłaty: …................................................

G.3. Kwota opłaty (stawkę opłaty należy pomnożyć przez wskazaną liczbę osób)
.................................................. zł/miesiąc

H.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

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

...………………………………………………………………….

(czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

……………………………………………………………..

...………………………………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis lub pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

J. ADNOTACJE URZĘDOWE

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 ( Dz. U. 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPPOSOBU WYPEŁNIENIA DEKLARACJI:
W części A należy zaznaczyć właściwy kwadrat oraz podać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty bądź zaistnienia zmiany danych.
W części B- należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
W części C- należy podać dane identyfikujące podmiot składający deklarację.
W części D- należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy złożyć
deklarację na każdą osobno.
W części E- należy podać, jeżeli jest inny niż w części D.
W części F- należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Pole wypełnia właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
W części G- w pozycji G.1 należy podać ilość osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, w poz. G.2 należy wpisać stawkę opłaty za odpady komunalne
zbierane w sposób selektywny, w poz. G.3. należy wpisać iloczyn pozycji G.1 x G.2.
W części H- należy wpisać miejscowość, datę wypełnienia deklaracji oraz złożyć czytelny podpis.
Część J- wypełnia organ dokonujący weryfikacji deklaracji.
1. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Wójt Gminy Rąbino. Formularz należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rąbino lub
przesłać pocztą na adres Urzędu. Deklarację można także złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Rąbino, wypełniając
zamieszczony tam interaktywny druk formularza deklaracji. Formularz składany drogą elektroniczną musi być podpisany profilem zaufanym ePUAP w
rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Rąbino 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 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 danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
3. Przez właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy rozumieć także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
4. Adres nieruchomości, na terenie gminy Rąbino na której powstają odpady komunalne. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Jeżeli
nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek złożenia deklaracji obciąża
zarządcę nieruchomości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną. Jeżeli zarząd nie został wybrany- obowiązek ten ciąży na właścicielach
poszczególnych lokali.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rąbino, w imieniu której obowiązki administratora pełni Wójt Gminy Rąbino. Dane
kontaktowe administratora: Urząd Gminy Rąbino, Rąbino 27, 78-331 Rąbino, tel. +48 (94) 364 33 47; e-mail: rabino@pocztazeto.pl,
bip.rabino.pl.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem
e-mail: iod@rabino.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Rąbino, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane organom administracji publicznej, podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów

prawa, w sytuacji, kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego
do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje
konieczność udostępnienia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż
przepisy RODO zostały naruszone.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22
RODO.

10. Inne niezbędne informacje.

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach
informacyjnych lub wyjaśniających.

