Załącznik do uchwały nr XVI/199/2020
Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 lipca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Składający: właściciel nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Susz, przez którego rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością (art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art.2 ust.3
Ustawy).
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art.6m ust.1 Ustawy) lub do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
opłaty (art.6m ust.2 Ustawy).
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Susza

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):



pierwsza deklaracja, dotyczy opłaty od miesiąca ………………………….. roku ………………………



zmiana danych, dotyczy opłaty od miesiąca ………………………………… roku ………………………

Przyczyna zmiany deklaracji: …………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy osoby fizycznej
Pierwsze imię*

** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną
Drugie Imię*

Nazwisko* / Pełna nazwa**:

PESEL*:

REGON** :

NIP:

Data urodzenia*:

Imię ojca*:

Imię matki*:

Numer telefonu:

Adres e - mail:

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Nr lokalu:

Poczta:

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel
 użytkownik wieczysty
 współwłaściciel  współużytkownik wieczysty
Gmina:

 zarządca
 inny (np. najemca, dzierżawca): ……………………..

Miejscowość:

Kod pocztowy:

SUSZ

14-240

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr działki: ( gdy nieruchomość nie posiada nadanego numeru porządkowego)

F. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje ……………………….. osób.
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób selektywny
od nieruchomości:

26,00 zł
…………………………………. X …………………………….
=
liczba mieszkańców

(1)

………………………………………………………. zł

stawka opłaty

iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty

Oświadczam, że korzystam ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów powstających na nieruchomości w
wysokości:

1,00 zł
…………………………………. X …………………………….
=
liczba mieszkańców

kwota zwolnienia

(2)

………………………………………………………. zł

iloczyn liczby mieszkańców i kwoty zwolnienia

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po
odliczeniu zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów stanowiących odpady komunalne
wynosi (1-2) …………………………….. zł



 różnica iloczynu liczby mieszkańców i stawki opłaty oraz iloczynu liczby mieszkańców i kwoty zwolnienia (1-2)

H. ZAŁĄCZNIKI – do niniejszej deklaracji załączam następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
1. Podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
2. Zobowiązuję się do terminowego informowania na obowiązującym druku o każdym fakcie, który może
mieć wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczę, bez uprzedniego wezwania za każdy
miesiąc kalendarzowy z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca, za który należy się opłata.
Data i czytelny podpis składającego deklarację:

J.

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U . z 2019r., poz. 1438 t.j.).

Objaśnienia:
1) Za mieszkańca należy uważać osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy Susz, czyli jest to miejsce
w którym ta osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
urlopem, interesami, leczeniem, wizytami u krewnych, itd.
2) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s1 , dalej RODO), informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Susza, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 278-60-15,
email: susz@susz.pl ;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@susz.pl lub pisemnie na adres wymieniony
w punkcie 1;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego
na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Susz, związanym ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa lub inne podmioty na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie z polecaniami
Administratora Danych Osobowych.

5.

6.
7.
8.
9.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania i przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w/w Rozporządzenia.

