Załącznik do Uchwały Nr XX/129/2020
Rady Gminy Turobin
z dnia 19 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2019 r., poz. 2010 z póź. zm.).
Składający deklarację: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: Deklarację należy złożyć 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, nową deklarację należy złożyć 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.
Organ, do którego należy złożyć deklarację: Wójt Gminy Turobin.
Miejsce złożenia deklaracji: Urząd Gminy Turobin, ul. Rynek 4, 23 – 465 Turobin.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X):
pierwsza deklaracja

nowa deklaracja

korekta deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

(W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością)
Rodzaj właściciela nieruchomości: (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X):
osoba prawna

osoba fizyczna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Rodzaj podmiotu składającego deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X):
użytkownik wieczysty

właściciel/współwłaściciel

zarządca/użytkownik

inny podmiot władający nieruchomością

Nazwisko i imię (imiona)* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Nr. telefonu (opcjonalnie)

Numer NIP**

Adres e-mail (opcjonalnie)

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje

osoby.

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

0
(liczba osób)

x

12.00
(stawka opłaty)

=

0.00
(iloczyn liczby osób i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn osób zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części C niniejszej deklaracji oraz stawek opłaty
uchwalonych w odrębnej Uchwale Rady Gminy Turobin.

0,00 zł

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

(słownie:

)

0,00 zł

Wysokość kwartalnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

(słownie:

)

E. ADNOTACJE URZĘDU

F. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Turobin

r

(miejscowość i data[dd-mm-yyyy])

(czytelny podpis)

G. DATA I PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ DEKLARACJĘ

Pouczenie:
1) 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 r., poz. 1438 z poź. zm.).
Objaśnienia:
1) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. W przypadku nieruchomości zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej zarządca/właściciel składa
jedną deklarację dla grupy nieruchomości lub budynków korzystających ze wspólnego punktu gromadzenia odpadów komunalnych (Skreślony)
2) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
3) Opłatę z pozycji D należy uiszczać bez wezwania, raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 30 dnia
każdego pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego, na rachunek bankowy Gminy Turobin w BS Krasnystaw o/Turobin Nr 75 8200 1047 2005 4700 0970
0022.

Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych
Działając na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO – informuję Pana/Panią, że:
1)administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest Wójt Gminy
Turobin z siedzibą w Turobinie ul. Rynek 3 tel.84 6833 335, adres email: sekretariat@turobin.pl;
2)Wójt Gminy Turobin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztof Gołaszewski e-mail: krzysztof.golaszewski@togatus.pl,
3)dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu dokonania
wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);
4)dane będą przechowywane przez okres odbierania odpadów komunalnych, a następnie przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa;
5)przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora:
a)dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji,
b)ich sprostowania,
c)usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e)a także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem
przetwarzanie danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celu określonego w pkt 3;
8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

…………………………………

