DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIAĆ RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO,
WIELKIMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn.zm.)
Formularz deklaracji przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Olszewo-Borki,
na kórych zamieszkują mieszkańcy.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Olszewo-Borki, deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
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 nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy w Olszewie-Borkach, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□
□

PIERWSZA DEKLARACJA

DATA POWSTANIA OBOWIĄZKU …………………….………………

ZMIANA DEKLARACJI

DATA POWSTANIA ZMIANY …………………………………………..

C. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel
□ Najemca/dzierżawca

□ Współwłaściciel
□ Zarządca/użytkownik

□ Użytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający nieruchomością

Nazwisko

Imiona

Nazwisko rodowe

PESEL

Numer telefonu

Adres e-mail

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

ADRES ZAMIESZKANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY (wypełnić, jeśli jest inny niż adres
zamieszkania)
Gmina
Ulica
Nr domu
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1. WYLICZENIE WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY
Liczba osób zamieszkująca
nieruchomość

Stawka opłaty

………..……………

X

………………… zł

Wysokość miesięcznej opłaty

=

…………………………... zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi zatwierdzonej uchwałą Rady Gminy Olszewo-Borki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie
gminy Olszewo-Borki.
Aktualna uchwała Rady Gminy Olszewo-Borki znajduje się
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach:
www.bip.olszewo-borki.pl

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenu nieruchomości wskazanej w deklaracji wynosi:

1.

…………………… zł

E.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, na której powstają odpady wskazanej w niniejszej deklaracji:
 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, co uprawnia mnie do zastosowania
częściowego zwolnienia od stawki opłaty
 nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Wysokość częściowego zwolnienia (należy podać kwotę w PLN)

2.

…….…. zł x …...… (liczba osób
nieruchomość)

zamieszkujących

= ….

.…………….. złmieszkujących nieruchomość) =

E.3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU CZĘŚCIOWEGO
ZWOLNIENIA
(różnica pomiędzy kwotą z poz. 1 a kwotą częściowego zwolnienia z poz. 2)

3.

…………………… zł

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.

……………………………………

………..………………………………

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1438).

Klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, tel. (29) 761 31 07, e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@olszewo-borki.pl lub wysyłając pismo na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki, zgodnie z ustawą z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym na podstawie prawa, operatorowi pocztowemu i kurierowi w celu doręczenia korespondencji papierowej, oraz podmiotom przetwarzającym:
a) każdorazowemu podmiotowi gospodarczemu odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki,
b) podmiotowi, któremu powierzono dane osobowe w związku z techniczną kompleksową obsługą informatyczną sytemu odpadów komunalnych w Gminie Olszewo-Borki.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019r.
poz. 2010 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późn. zm.).
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych. Co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą wyłącznie automatycznie przetwarzane, w tym profilowane.

……………................................................................

(czytelny podpis)

