Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/181/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 r

POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA OBSZARZE GMINY MAGNUSZEW

A. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANA JEST DEKLARACJA
WÓJT GMINY MAGNUSZEW
B. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD GMINY W MAGNUSZEWIE
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

C. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJACE OBOWIĄZEK ZLOŻENIA DEKLARACJI

□ 1. pierwsza deklaracja □ 2. zmiana deklaracji od (miesiąc- rok) ...... …………
□ 3. korekta za okres (miesiąc rok) od ………... -………… do ……… - …………..
1

2

3

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Podmiot składający deklarację

□ 4. osoba fizyczna □ 5. osoba prawna □ 6. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Rodzaj właściciela nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 4

□ 7. właściciel □ 8.współwłaściciel □ 9. użytkownik wieczysty □ 10. jednostka organizacyjna lub osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu □ 11 .inny podmiot władający nieruchomością ………………………
12. Nazwisko/Nazwa pełna

13. Imię

14. Imię ojca

15. Imię matki

16. Identyfikator PESEL5

17. Identyfikator NIP

18. Identyfikator REGON

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY ORAZ DANE KONTAKTOWE
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu/nr lokalu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

28. Numer telefonu/adres poczty elektronicznej6

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1 NALEŻY PODAĆ ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

29. Ulica

30. Nr domu/nr lokalu

32. Kod pocztowy

33. Poczta

MAGNUSZEW
31. Miejscowość

E.2. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W
NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
34. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

□ posiadam kompostownik przydomowy, w którym będą kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne
34b □ nie posiadam kompostownika przydomowego do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
34a

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Gospodarstwo
jednoosobowe

35.

Gospodarstwo
wieloosobowe

36.

□

Wysokość opłaty
miesięcznej

37.

WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA
W CZĘŚCI Z OPŁATY dla
właścicieli nieruchomości
zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ
OPŁATY PO ZWOLNIENIU:

38.

39.

(różnica poz. 37 minus poz. 38)

□

F.2 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIRUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.
Ilość nieruchomości na których znajdują się
domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Zryczałtowana stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości na której znajduje się
domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe za rok.

Wysokość opłaty rocznej

40.

41.

42.

(iloczyn poz. 40 i poz. 41)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO /OSOBY REPREZENTUJACEJ
43. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

44. Czytelny podpis/podpis i pieczęć składającego deklarację

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego , zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438).
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Magnuszew informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Magnuszew.
2. Administrator – Wójt Gminy Magnuszew wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani
skontaktować poprzez adres email iod@magnuszew.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych
może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Magnuszewie
- realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu Gminy w Magnuszewie;
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) 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.
b) inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Magnuszewie, przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Magnuszew.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych -w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian
ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia obrony lub
dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Magnuszewie Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowy.
1

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczebność
gospodarstwa domowego), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do 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
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, w której należy wskazać okres, którego korekta dotyczy.
4

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ilekroć w ustawie jest mowa o
właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
5
W przypadku braku nr PESEL należy podać nr paszportu lub karty stałego pobytu.
6

Dane kontaktowe będą wykorzystywane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

