DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dotyczy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Sienno.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Sienno 27-350 Sienno ul. Rynek 36/40

Termin składania:

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

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SIENNO
27-350 Sienno ul. Rynek 36/40

Nazwa i adres siedziby organu

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
I. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć X właściwy kwadrat):
□1. pierwsza deklaracja
□ 2. korekta/zmiana deklaracji od dnia ______-_______-______

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
I. Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach (zaznaczyć X właściwy
kwadrat):

□ 1. właściciel

□ 2. współwłaściciel

□ 4. zarządca

□ 5. inny ……………………

□ 3. użytkownik wieczysty

Imię

Nazwisko

Nr PESEL

Data urodzenia

Nr telefonu

Adres e-mail

Imię ojca

Imię matki

C.2 ADRES DO KORESPONDENCJI
Kraj
Gmina
Miejscowość

Województwo

Powiat

Ulica

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu

Poczta

C.3 DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady
Ulica
Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:
(właściwe zaznaczyć x):

□ 1. Kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
□ 2. Nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
E. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
E.1

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.3 deklaracji

E.2

Miesięczna stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty
podwyższonej

E.3

Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazaną w pozycji E.1 należy pomnożyć przez stawkę
wskazaną w pozycji E.2)

E.4

Wysokość przysługującego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (iloczyn ilości osób z poz.E.1 i stawki zwolnienia określonego uchwałą
Rady Gminy)

E.5

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu przysługującego zwolnienia (różnica pomiędzy kwotą z poz.
E.3 a kwotą z poz. E.4)

E.6

Wysokość opłaty kwartalnej (kwotę z poz. E.5 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Data wypełnienia deklaracji

Imię i nazwisko

Podpis składającego

(dzień - miesiąc - rok)

G. ZAŁĄCZNIKI
□ Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.
□ Inne: (wymienić)…………………………………………………………………………………………
G. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu

Data (dzień - miesiąc - rok)

Podpis przyjmującego formularz

I. POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnego z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438)
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy 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 do Urzędu Gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości
nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie )
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administrator Wójt Gminy Sienno

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Sienno można się skontaktować osobiście lub pisemnie adres 27350 Sienno ul. Rynek 36/40

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Sienno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować:
- telefonicznie 483786011
- email sekretarz@sienno.pl
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

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
- wymiaru i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminie.

ODBIORCY DANYCH

Dane Pana/i będą udostępnianie innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz mogą być
udostępniane:
- podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
- podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów teleinformatycznych na rzecz
administratora
- podmiotom świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych

PRZEKAZANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Nie dotyczy

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w
szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Ordynacji podatkowej i ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także
danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

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.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane wprowadzane na podstawie wniosku

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z: ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

