Załącznik
do uchwały nr XXV/143/20
Rady Gminy Gomunice
z dnia 25 sierpnia 2020 r.

DEKLARACJA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY
LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

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:

Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdujuje się domek letniskowy, lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonej na terenie Gminy Gomunice.

Termin składania:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość
opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Gomunicach, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

Nazwa organu,
któremu składana
jest deklaracja:

Wójt Gminy Gomunice

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

1. pierwsza deklaracja

 2. korekta deklaracji

 3. zmiana deklaracji

2. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 1. właściciel nieruchomości
 3. użytkownik wieczysty
 5. najemca, dzierżawca

 2. współwłaściciel nieruchomości
 4. jednostka organizacyjna lub zarządca nieruchomości wspólnej
 6. inny podmiot władający nieruchomością (jaki …………………………………………..………)

 1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy osoby fizycznej
** dotyczy osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
4. Nazwisko*/ Nazwa pełna**

5. Pierwsze imię, drugie imię*/ Nazwa skrócona**

6. PESEL*/ NIP**

7. Identyfikator REGON**

8. Numer KRS**

9. Telefon

Pola 10,11 i 12 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

11. Imię ojca

12. Imię matki

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**
13. Kod pocztowy
16. Ulica

14. Poczta

15. Miejscowość
17. Nr domu

18. Nr lokalu
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B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (uzupełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania*/ siedziby**)
19. Kod pocztowy

21. Miejscowość

20. Poczta

22. Ulica

23. Nr domu

24. Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
ADRES NIERUCHOMOŚCI
25. Kod pocztowy

27. Miejscowość

26. Poczta

28. Ulica

29. Nr domu

30. Nr lokalu

31. Obręb/ numer działki

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C
32.
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

złotych/rok

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
33. Czytelny podpis

F. ADNOTACJE ORGANU
34. Uwagi:

35. Data przyjęcia (dzień - miesiąc - rok)

36. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice reprezentowana przez Wójta Gminy.
Kontakt z Administratorem: ug@gomunice.pl
Dane kontaktowe z Inspektorem Ochrony Danych u Administratora e-mail: iod@ug.gomunice.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) odbioru odpadów komunalnych,
b) naliczenia i wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c i e 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), tj. jest niezbędne do realizacji
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, w związku z przepisami:
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na
mocy przepisów prawa lub umów powierzenia zawartych na podstawie przepisów prawa.
3) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jeśli jest niezgodne z przepisami prawa,
c) przenoszenia danych,
d) prawo usunięcia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie
z przepisami szczególnymi.
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