Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/243/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 czerwca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JANE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Podstawa prawna:
Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki
Składający:
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmioty władający nieruchomością

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:

Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości
pierwszego mieszkańca
Zmiana deklaracji: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wójt Gminy Jabłonna

Miejsce składania:

Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna

Termin składania:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja (data zamieszkania na nieruchomości)

--

--
ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data ustania obowiązku opłaty) --
zmiana/korekta danych zawartych w deklaracji (data powstania zmiany)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1 OSOBA FIZYCZNA
Imię

Nazwisko

Numer PESEL
Numer telefonu

Adres e-mail

C.2 POZOSTAŁE PODMIOTY
Nazwa pełna
Nr KRS/NIP
Numer telefonu

REGON
Adres e-mail

C.3 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJA MIESZKAŃCY
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr ew. działki

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres w części C.3.
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE (dotyczy jedynie
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części C.3.
2. Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za 1 mieszkańca (zgodnie z obowiązującą uchwałą):
3. Wysokość miesięcznej kwoty opłaty (kwotę z pkt. 2 należy pomnożyć
przez liczbę osób wskazaną w pkt.1)
4. Kwota przysługującego zwolnienia za kompostowanie bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
(stawka zwolnienia, zgodnie z obowiązującą uchwałą, należy pomnożyć
przez ilość osób z pkt.1.)
5. Wysokość miesięcznej kwoty opłaty po zwolnieniach (od pkt.3 należy
odjąć pkt.4)

F.KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości i informacji drogą elektroniczną ( e-mail, sms)
dot. gminnego systemu gospodarowania odpadami
Wyrażam zgodę

Nie wyrażam zgody

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy podmiotu wykazanego w części C.1
Lub C.2)
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

H. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis pracownika

Czytelny podpis

POUCZENIE
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Dane zawarte w niniejszej deklaracji w szczególności liczba osób zamieszkujących daną
nieruchomość będą podlegały weryfikacji.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Jabłonna z siedzibą
w (05-110) Jabłonnie przy ul. Modlińska 152 jest Wójt Gminy Jabłonna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu i na podstawie:
 art. 6 ust 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
związku z art. 3 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w celu
zapewnienia czystości i porządku oraz tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania
na terenie Gminy Jabłonna;
 art. 6 ust 1 lit a RODO – wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody w zakresie
i celu określonym w treści zgody;
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do danych osobowych; prawo otrzymania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora;
4. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Jabłonna
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu
Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędne do realizacji celów
określonych w pkt.2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z Gminą Jabłonna przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Wójt Gminy Jabłonna.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Pani/Pana Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
9. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail:iod@jablonna.pl

