Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/97/2019
Rady Gminy Radomsko
z dnia 31 października 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOMSKO
Załącznik do uchwały Nr XIV/97/2019
Rady Gminy Radomsko z dnia 31 października 2019 r.

Nr dokumentu

Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają
odpady (właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach)
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca,
- 14 dni od dnia powstawania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych,
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji.
Urząd Gminy Radomsko, ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko

Termin składania deklaracji:

Miejsce składania deklaracji:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć kwadrat)
☐ pierwsza deklaracja
☐ zmiana danych deklaracji
☐ korekta deklaracji

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

(dzień)

(miesiąc)

(rok)

W przypadku zmiany danych podać przyczynę:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ I NAZWISKO / FIRMA
PESEL / REGON

Składający deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):
☐ Właściciel
☐ Współwłaściciel
☐ Inny podmiot władający nieruchomością
☐ Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
☐ Użytkownik wieczysty
Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):
☐ Osoba fizyczna
☐ Osoba prawna
☐ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu/ nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Gmina

Ulica

Nr domu / nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. NUMER TELEFONU / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Numer telefonu:

Adres poczty elektronicznej:

F. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OŚWIADCZAM,ŻE : - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”

☐ Gromadzę odpady w sposób selektywny
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady wskazanej w części C zamieszkuje:
………………………….. osób
(należy podać liczbę mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:
……………………………….. x…………………………………… = ………………………………..
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(wysokość opłaty)

G. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym
Imię

Nazwisko

Data

Czytelny podpis składającego / osoby reprezentującej składającego
Data przyjęcia

H. ADNOTACJE ORGANU

Podpis (pieczęć przyjmującego)

Pouczenie:
1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminach zgodnych z
uchwałą Rady Gminy Radomsko w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2) W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji ( Dz. U z 2019 poz. 1438, z późn.zm.).
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
w
siedzibie
Gminy Radomsko przy
ul. Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko 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.
4) 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 w siedzibie Gminy Radomsko przy ul.
Piłsudskiego 34, 97-500 Radomsko 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.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej
RODO, informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radomsko z siedzibą w Radomsku, ul. Piłsudskiego 34,
tel. 44 683 24 13, adres email: sekretariat@gmina-radomsko.pl, reprezentowana przez Wójta Gminy Radomsko;
Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pisząc na adres email: iod@gmina-radomsko.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w szczególności wynikającego z:
 art. 6m ust 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;
 oraz uchwały Nr ………… Rady Gminy Radomsko z dnia ………..2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana dane osobowe mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Gminę Radomsko przetwarzają dane
osobowe dla których administratorem jest Gmina Radomsko.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie
przez oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie 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;
podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego celu;
Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
 na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma podstawy prawnej do dalszego
przetwarzania;

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO;
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
kancelaria@uodo.gov.pl

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym
profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
9) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

