Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/135/19
Rady Gminy Korczyna
z dnia 13 grudnia 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

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)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością

Miejsce składania:
Termin składania:

Urząd Gminy Korczyna, 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:
Pouczenie:

Wójt Gminy Korczyna
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określonej niniejszą deklaracją lub wpłaceniem jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018, poz. 1314 z późn.zm.)

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

□

złożenie deklaracji, data zamieszkania lub data powstania odpadów komunalnych na nieruchomości ………………………………….……
(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji, data zaistnienia zmian danych ………………………………….……
(dzień – miesiąc – rok)

W przypadku zmiany danych lub korekty deklaracji podać przyczynę zmiany:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

B. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Rodzaj władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ własność

□ współwłasność

□ najem, dzierżawa, użytkowanie

□ użytkowanie wieczyste

□ zarządzanie

□ posiadanie

□ inny (podać jaki) ………………………………………………………………………………………………………...
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko i imię / nazwa firmy:

Pesel:

NIP

(w
przypadku
posiadania nr Pesel):

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Numer telefonu / e-mail:

nie

C.2. ADRES KORESPONDENCYJNY (jeśli jest inny niż w wierszu C1)
Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

C.2.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Nazwisko:

Imię:

Pesel:

Pełna nazwa:
NIP (w przypadku nie posiadania nr Pesel):

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Numer telefonu / e-mail:

C.2.2. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Nazwisko:

Imię:

Pesel:

Pełna nazwa:
NIP (w przypadku nie posiadania nr Pesel):

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Numer telefonu / e-mail:

C.2.3. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Nazwisko:

Imię:

Pesel:

Pełna nazwa:
NIP (w przypadku nie posiadania nr Pesel):

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Numer telefonu / e-mail:

C.2.4. DANE IDENTYFIKUJĄCE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Nazwisko:

Imię:

Pesel:

Pełna nazwa:
NIP (w przypadku nie posiadania nr Pesel):

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Kod pocztowy:

Poczta:

Gmina:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Numer telefonu / e-mail:

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość:

Ulica:

Numer budynku:

D.1. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w kompostownik, a bioodpady zostaną

zagospodarowane poprzez kompostowanie

□ TAK

□ NIE

E. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka miesięcznej
komunalnymi

opłaty za gospodarowanie odpadami

zł/osoba

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (iloczyn stawki opłaty i ilości osób)
Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty z tytułu
kompostowania bioodpadów
(iloczyn ilości osób i przysługującego zwolnienia od osoby),
jeżeli zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać „zero”
Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu zwolnienia

zł

zł

zł

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(czytelny podpis składającego deklarację)

G. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu

Data przyjęcia deklaracji

Podpis przyjmującego deklarację

……………………………………………….

……………………………………………….

Klauzula informacyjna
art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Korczyna reprezentowana przez Wójta. Kontakt do
Administratora - adres: 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18a, tel. 134354080, e-mail: gmina@korczyna.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iodkorczyna@gmail.com
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku
nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Korczyna
5. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. Niepodanie danych może spowodować wszczęcie z urzędu
postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany
odpowiednią kategoria archiwalną tj. BE 5 - 5 lat od zakończonej sprawy.
7. Administrator może przekazać Pani/Pana dane odbiorcom na podstawie przepisów prawa, odbiorcą może być Poczta
Polska S.A., strony postępowania, podmiot z którym zawarto umowę na odbiór odpadów na terenie gminy, jeżeli
będzie wymagała zawarcia umowy powierzenia. Szczegółowe informacje w sprawie odbiorców danych można
uzyskać w siedzibie Administratora.
8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do
danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w
przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane
osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 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.
10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym
decyzji będących wynikiem profilowania.

