
Za^cznik do uchwafy Nr XIII/70/2020

Rady Gminy Budziszewice

zdnia 12 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z pozniejszymi zmianami).

Skladaj^cy:
Wzor deklaracji przeznaczony jest dla wlascicieli nieruchomosci zamieszkafych oraz wlascicieli nieruchomosci, na ktorej znajduja^ sie domki letniskowe
lub inna nieruchomosc wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez czesc roku, poiozonych na terenie Gminy
Budziszewice.
Termin sktadania:
1 )l4 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkahca lub powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych;

2)do 10 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapity zmiany danych okreslonych w deklaracji bed^cych podstaw^ ustalenia w>-sokosci
naleznej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomosci.
Miejsce skladania:
Urzad Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice
Organ wlasciwy do zlozenia deklaracji:
Wojt Gminy Budziszewice

A.TYP NIERUCHOMOSCI (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
[ ] Nieruchomosc zamieszkala
[ ] Nieruchomosc, na ktorej znajduj^ si? domki letniskowe lub inna nieruchomosc wykorzystywana
na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez czgsc roku.
B.OKOLICZNOSCI POWODUJ^CE OBOWI^ZEK ZLOZENIA DEKLARACJI (zaznaczyc
wlasciwy kwadrat)
[ ] Pierwsza deklaracja, data powstania obowi^zku
[ ] Deklaracja zmieniaj^ca , data powstania zmiany.
f ] Korekta deklaracji, data
C.DANE SKLADAJACEGO DEKLRACJg (zaznaczyc wlasciwy kwadrat)
Cl.
[ ] Osoba fizyczna
[ ] Osoba prawna
[ ]Inne
[ ] Jednostka organizacyjna nieposiadaj^ca osobowosci prawnej
C2.
[ ] Wlasciciel
[ ] Wspotwlasciciel
[ ] Uzytkownik wieczysty
[ ] Uzytkownik samoistny
[ ] Inny podmiot wladaj^cy nieruchomosci^ ( np. najemca, dzierzawca)

i Nazwisko (osoba fizyczna) lub pelna nazwa (dotyczy osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadajqcych osobowosci prawnej)

PESEL(osoba fizyczna): NIP: Regon:

Numer telefonu (nieobowiqzkowe)
D.ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Krai: Wojewodztwo: Powiat:
Gmina: Miejscowosc:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Poczta: Kod pocztowy:
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E.ADRES NIERUCHOMOSCI NA KTOREJ POWSTAJ4 ODPADY KOMUNALNE (nalezy
wypelnic jezeli jest inny niz adres zamieszkania)
Kraj: Wojewodztwo: Powiat:
Gmina: Miejscowosc:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Poczta: Kod pocztowy:
F.ADRES NIERUCHOMOSCI, na ktorej znajdujij si? domki letniskowe lub innej
nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno — wypoczynkowe, wykorzystywanej
jedynie przez czgsc roku
Kraj: Wojewodztwo: Powiat:
Gmina: Miejscowosc:
Ulica Nr domu: Nrdzialki:
Poczta: Kod pocztowy:

G.OSWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADOW
•[ ] 1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuj? w nim bioodpady stanowi^ce odpady komunalne •
zamierzam skorzystac ze zwolnienia.
•[ ] 2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuj^ w nim bioodpad6w stanowi^cych
odpady komunalne.
H.OBLICZENIE WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Stawka oplaty za osobg 1. zt/os.

Liczba osob zamieszkuj^cych nieruchomosc

M iesi$czna wysokosc oplaty
(iloczyn pola H poz. 1 i pola H poz. 2)
Dotyczy nieruchomosci jednorodzinnych, na ktorych bioodpady nie
kompostowane

zl/m-c

Wysokosc zwolnienia w cz$sci z oplaty dla wlascicieli nieruchomosci
jednorodzinnych kompostuj^cych bioodpady

Wyliczenie kwoty zwolnienia
(iloczyn pola H poz.3 i pola H poz.4)

5. zl

Miesi^czna oplata po zwolnieniu
Dotyczy nieruchomosci jednorodzinnych, na ktorych bioodpady sg
kompostowane i wtasciciel korzysta ze zwolnienia w zwi^zku z
zaznaczeniem pola G poz. 1 (roznica pola H poz. 3 i pola H poz. 5)

6. zl/m-c

[ pol
)SC1I.WYSOKOSCI OPLATY DLA NIERUCHOMOSCI, na ktorej znajdujq si? domki letniskowe

lub innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe,
wykorzystywanej jedynie przez czgsc roku
Ryczahowa stawka oplaty za rok zl/rok

J.PODPIS SKLADAJACEGO DEKLARACJg

(miejscowosd i data) (czytelny podpis)

K.ADNOTACJE URZ^DOWE
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POUCZENIE:
l.Zgodnie z przepisami ustawy 17 czerwca 1996 r. o post^powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
niniejsza deklaracja stanowi podstaw? do wystawienia tytuhi wykonawczego.
2.Wtasciciel nieruchomosci jest zobowi^zany ztozyc do Wqjta Gminy Budziszewice deklaracj? o wysokoSci oplaty za gospodarowaiiie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomosci pierwszego mieszkanca lub powstania na danej
nieruchomosci odpadow komunalnych.
S.Wlasciciel nieruchomosci jest zobowi^zan)' ztozyc do Wqjta Gminy Budziszewice now$ deklaracje o wysokosci oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesi^ca nastepuj^cego po miesi^cu, w kt6rym nastaptta zmiana.
4.Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest zgodnie z uchwala^ Nr VI/31/2015 z dnia 21 maja 2015r. w sprawie
okres'lenia terminy, cz^stotliwosci i trybu uiszczania oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) W przypadku nieruchomosci zamieszkarych miesi^cznie do 10 dnia nast^pnego miesiaca;
2) W przypadku nieruchomosc, na kt6rej znajduj^ si$ domki letniskowe lub inna nieruchomos"<5 wykorzystywana na cele rekreacyjno -
wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez czes^ roku oplata roczna do dnia 10 paidziernika kazdego roku za biez^cy rok
kalendarzowy.
Oplat? mozna uiszczac przelewem lub gotowka^ na rachunek bankowy wskazany przez Gmine^

Klauzula informacyjna z art.13 RODO.
Zgodnie z art.13 ust.l i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeprywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str.l ze zm.)
dalej ,,RODO" informuj?, ze:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobow>rch jest Wqjt Gminy Budziszewice, ul.J.Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice, tel.44 710
23 89 , e-mail:budziszewice@wp.pl;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: e-mail: budziszewice@wp.pl lub pisemnie na adres Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bed^ na podstawie art.6 ust. I lit. c RODO - obowiazek prawny ciaz^cy na administratorze,
wynikaj^cy z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (t.j. Dz.U.z 2019r.poz.2010 ze zm.) w
celu realizacji zadari w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gmine, w tym zadan dotycz^cych obowia^ku
pobierania oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4) Pani/Pana dane b?d^ przechowywane przez okres niezb^dny do realizacji wymienionego wyzej celu przetwarzania,
a po tym czasie archiwizowane zgodnie z Rozporz^dzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.201 lr.(Dz.U.Nr!4,poz.67 ze zm.) w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia^ania
archiwow zakiadowych: - informacje o wytwarzaniu odpadow oraz sposobach gospodarowania odpadami (deklaracje) - 5 lat (lub dtaej
je&i w ekspertyzie sporzgdzonej po uplywie tego okresu ustalona zostanie konieczno^c dalszego przechowywania dokument6w ze wslcazaniem okresu tego przechowywania ,
gdyzmstrukcjaprzewidujekategori?BE5); - windykacja naleznosci - 5 lat;
5) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowia^kiem ustawowym. Nieprzekazanie dan^'ch skutkowac bedzie brakiem
realizacji celu, o kt6rym mowa w punkcie 3;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b$d$ wyl^cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepis6w prawa lub umowy powierzenia przeUvarzania;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d$ podejmowane w spos6b zautomatyzowany, stosownie do art.22
RODO;
8) Posiada Pani/Pan prawo do:
- dost^pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych - na podstawie art. 15 RODO;
- sprostowania Pani/Pana danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO;
- z^dania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18
ust. 2* RODO - na podstawie art. 18 RODO;
8) W przypadku naruszenia przepis6w o ochronie danych osobowych, osoba, ktorej dane dotycz% moze zlozyc skarg? do Prezesa
Urz^du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
*Wyja^nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodk6w ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paiistwa czlonkowskiego.

(data i czytelny podpis osoby skladajacej deklaracje)
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