Załącznik
do uchwały nr XI/102/2020
Rady Miejskiej w Krynkach
z dnia 27 marca 2020r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi i drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krynki.
Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki.
Podstawa prawna:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Krynek, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

□ DEKLARACJA ZŁOŻONA PO RAZ PIERWSZY
□ NOWA DEKLARACJA

….………………………………….………
(data powstania obowiązku / zmiany : dzień – miesiąc – rok)

□ KOREKTA DEKLARACJI
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□
□
□

WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
ZARZĄDCA

□
□
□

UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
WSPÓŁUŻYTKOWNIK WIECZYSTY

INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1 ( * dotyczy składającego deklarację będącego
Osoba fizyczna

□ POSIADACZ SAMOISTNY
□ POSIADACZ ZALEŻNY (np. dzierżawca, najemca)

osobą fizyczną

Osoba prawna

1.

Imię i Nazwisko*/ Pełna nazwa**

3.

Numer ewidencyjny PESEL* / NIP**

** dotyczy składającego deklarację niebędącego

osobą fizyczną )

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
2.
4.

REGON**

Numer telefonu / e-mail 1

D.2 Adres zamieszkania * / Adres siedziby**
1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

Poczta

7.

Nr lokalu

D.3 Adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne
1.

Kraj

2.

Województwo

3.

Powiat

4.

Gmina

5.

Ulica

6.

Nr domu

8.

Miejscowość

9.

Kod pocztowy

10.

7.

Nr lokalu

Poczta

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Oświadczam, że na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących
odpady komunalne

1.

Pole nieobowiązkowe.

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F.1 Liczba osób zamieszkałych w nieruchomości:

………………………………

F.2 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych:
….......................

…..........................zł

X

(liczba osób zamieszkałych
w nieruchomości z części F.1)

=

( stawka opłaty )

…................................zł
(wysokość opłaty miesięcznej)

F.3 Miesięczna kwota przysługującego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów na nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

….......................

X

…..........................zł

(liczba osób zamieszkałych
w nieruchomości z części F.1)

=

…................................zł

( kwota zwolnienia )

(wysokość zwolnienia)

F.4 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych po odliczeniu kwoty zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów na nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

…......................zł
(wysokość opłaty wyliczonej
w części F.2)

-

.......................zł
(wysokość zwolnienia
wyliczona w części F.3)

=

….………………zł
(wysokość opłaty miesięcznej)

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
1.

Data

2.

Czytelny podpis

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
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 ze zm.).

Objaśnienie:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Klauzula obowiązku informacyjnego:
Na podstawie 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 (dalej RODO) informuję, Panią/Pana że:
1) administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski
w Krynkach, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki, reprezentowany przez Burmistrz Krynek.
Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub
telefonicznie pod numerem: 85 722-85-50;
2) w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UM danych osobowych może
się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem
korespondencji e-mail kierowanej na adres: iod_um_krynki@podlaskie.pl;
3) zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zadań z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego
i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski.
4) w sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest konieczne, przysługuje
Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo niewyrażenia zgody na ich
przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż zadania publiczne). Niepodanie przez
Pana/Panią danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować
brakiem możliwości realizacji tych zadań.
5) w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, może
Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy zwrócić się pisemnie do
Administratora Danych;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na
podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te
mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych
osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia
merytorycznego/ organizacyjnego;
7) Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania
zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań
dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwalnych;
8) ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia
i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania przetwarzania lub usunięcia danych,
które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą. Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia
danych osobowych;
9) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku
przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.

