Załącznik do Uchwały Nr XVIII/136/2020
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 10 stycznia 2020 roku
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, przez których rozumie się również
współwłaścicieli,
użytkowników
wieczystych
oraz
jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800
Chodzież

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe)
PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH
W DEKLARACJI

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe)
właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz
współwłaściciel, współposiadacz
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
...................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA PODMIOTU)

...................................................................................................
PESEL ( osoby fizyczne) NIP/REGON ( osoby prawne )

...................................................................................................
NUMER TELEFONU / E-MAIL

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY PODMIOTU
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU / LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić gdy adres nieruchomości jest inny niż adres zamieszkania/siedziby )

CHODZIEŻ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

NR DZIAŁKI

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość
Miesięczna stawka opłaty za jednego
mieszkańca za odpady gromadzone
i odbierane w sposób selektywny
Wysokość miesięcznej opłaty (obliczana
jako iloczyn ilości zadeklarowanych osób
i stawki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

1
2

28,00 zł

3

………….. x 28,00 zł
liczba osób

stawka opłaty

= …………………
miesięczna kwota opłaty

-------------------------------------------

-------------------------------------------

(Miejscowość i data)

(czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1996 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1439 ze zm.).
OBJAŚNIENIA
1.

2.
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
ze zm.), w razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Chodzieży określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości właściciel jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Chodzieży
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na potwierdzenie danych zawartych w deklaracji:
a) w przypadku gdy deklaracje składa współwłaściciel nieruchomości należy dołączyć wykaz pozostałych
współwłaścicieli nieruchomości, w imieniu których składana jest deklaracja,
b) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości w przypadku np. zmiany właściciela
nieruchomości lub umowę najmu, gdy deklaracja złożona jest przez lokatora.
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży. Siedzibą Burmistrza jest Urząd Miejski
w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
2. Burmistrz Miasta powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z danymi osobowymi można
skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@chodziez.pl lub pod adresem wskazanym w pkt. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych objętych zadaniami organu
wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,
w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Chodzieży. Przy
czym podanie danych jest obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

