Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi i drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dzień-miesiąc-rok
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 MIASTKOWO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
PIERWSZA DEKLARACJA

KOREKTA DEKLARACJI

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

Data i przyczyna zmiany danych

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

NAJEMCA, DZIERŻAWCA

INNY

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna / inne podmioty
1. Nazwisko / Nazwa

2. Imię

3. Numer ewidencyjny PESEL / NIP

4. Numer telefonu

D.2. Adres zamieszkania / adres siedziby
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Ulica

5. Nr domu

7. Miejscowość

8. Kod pocztowy

6. Nr lokalu

9. Poczta

D.3. Dane nieruchomości 1
1. Miejscowość

2. Ulica

3. Nr domu

4. Nr lokalu

D.4. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
(dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym)
TAK

1)

NIE

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
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E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty za osobę określona w Uchwale Rady Gminy Miastkowo w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

zł / osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty za odpady segregowane należy pomnożyć
przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość)

zł / miesiąc

Zwolnienie za kompostownik określone w uchwale w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczbę osób zamieszkujących
daną nieruchodzmość należy pomnożyć przez miesięczną kwotę zwolnienia od osoby)

zł / miesiąc

Miesięczna kwota opłaty po uwzględnieniu zwolnienia
zł / miesiąc

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym
1. Data

2. Czytelny podpis

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1438 z późn. zm.).

Objaśnienia :
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Miastkowo 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 właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Zgodnie z art.. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) w razie
niezłożenia deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bierzącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami w wraz zaległymi odsetkami.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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 informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Miastkowo z siedzibą w Miastkowie ul. Łomżyńska 32.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Miastkowo możliwy jest pod adresem e-mail: iod.miastkowo@gmail.com
3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji 10 lat od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe
zostały zgromadzone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na
podstawie odpowiednich przepisach prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych
Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

2/ 2

