Załącznik do Uchwały Nr XIII/116/2020
Rady Gminy Susiec
z dnia 10 grudnia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 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. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Susiec
(Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu bądź osoba
faktycznie władająca nieruchomością).

Miejsce składania:

Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, albo też w razie wystąpienia
zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi - deklarację składa właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość
opłaty.

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

Pierwsza deklaracja – powstanie obowiązku od (data)……………………………………….
Nowa deklaracja – zmiana danych od (data)………………………………………………………
Korekta deklaracji od (data)……………………………………………………………………………………

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu(zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel

współwłaściciel

użytkownik

użytkownik wieczysty

zarządca

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*Dotyczy właścicieli nieruchomości będącymi osobami fizycznymi ** wypełnienie nieobowiązkowe
Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat wpisując X)
Osoba fizyczna
Nazwisko i imiona
Nr telefonu

Numer PESEL
Imię ojca

Imię matki

e-mail właściciela nieruchomości**

D. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Nr. domu

Nr lokalu

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Poczta

F. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W
NIM BIOODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości określonej w części E deklaracji posiadam przydomowy
kompostownik, w którym kompostuję bioodpady
TAK
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G. WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje
………… osób (wpisać liczbę osób)
H. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
1. Opłata miesięczna od osoby gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 5 osób wynosi :

_

..….. osób x….….zł =.…….
(stawka)

2. Opłata mies. jeżeli liczba osób zamieszkałych przekracza 5, od każdej kolejnej osoby wynosi :

……… osób x…....zł =.……..
(stawka)

3. Zwolnienia z opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów:______________________________________________....…osób x …....zł =.……..
(stawka)

4. Opłata ryczałtowa za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy,
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

.……… szt. x ………..= ………
(stawka)

I1. ŁĄCZNA KWOTA MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ ( poz.H1 + poz.H2 – poz.H3)
(wpisuje składający deklarację)

Kwota/miesiąc……………………zł……….. gr

I2. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY ( poz.H4)
Kwota/rok……………………zł……….. gr
J. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)
(wpisuje składający deklarację)

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
………………………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(czytelny podpis)

L.ADNOTACJE ORGANU
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 (t.
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Susiec deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec
3) W przypadku zmiany:

właściciela, użytkownika posiadacza współwłaściciela, współużytkownika lub współposiadacza lub innego podmiotu władającego nieruchomością

terminu rozpoczęcia lub zakończenia zamieszkiwania nieruchomości
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Susiec nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:
1) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje Uchwała Rady Gminy Susiec,
2) Opłatę z pozycji I należy wpłacać w terminach kwartalnych jak podatki. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Susiec, w Banku Spółdzielczym Tomaszów Lubelski, Oddział
Susiec, Nr. konta: 67 9639 1051 2004 5100 0345 0066, w tytule podając imię i nazwisko wpłacającego oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub w
drodze
inkasa oraz w kasie urzędu.
3 )W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Susiec określa, w drodze decyzji wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami – zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. D. U. z 2020 r. po. 1439 z późn. zm.).

Klauzula Informacyjna – gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Susiec, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Susiec z siedzibą w Suścu przy ul. Tomaszowskiej 2, 22-672 Susiec.
Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@susiec.pl, telefonicznie pod numerem 84 665 48 93 lub tradycyjną na adres wskazany
powyżej.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@susiec.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Susiec, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania decyzji administracyjnej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
a.
art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit. c RODO;
b.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.);
c.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Informujemy, iż ma Pani/Pan prawo do:
1)
Dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2)
Przenoszenia danych,
3)
Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4)
Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
5)
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania Pani/Pana
danych osobowych innemu administratorowi danych.
Informujemy ponadto, iż ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została
udzielona zgoda.
Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną dot. gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku. Oświadczam, że moje dane podaję świadomie i
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dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą.

