Załącznik do uchwały Nr XI/134/2020
Rady Gminy Fabianki z dnia 7 lipca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY FABIANKI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tj. Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce składania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Fabianki 87B
87-811 Fabianki
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
Wójt Gminy Fabianki

Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, kolorem czarnym lub
granatowym.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. pierwsza deklaracja

2. zmiana danych zawartych w deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
3. właściciel/współwłaściciel

4. inny podmiot
(najemca lokalu)

władający

nieruchomością

5. użytkownik wieczysty

6. jednostka organizacyjna lub osoba
posiadająca nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu (zarząd wspólnoty, zarząd
spółdzielni mieszkaniowej)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
7. Nazwisko i imię (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

8. Telefon kontaktowy:
10.

PESEL

fizycznych)

(dotyczy

9. Adres e-mail:
osób

11.

REGON/NIP

(dotyczy osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawne)

D. ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej)
12.Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

18. Nr lokalu

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli inny niż w części D)
22.Kraj

23. Województwo

24.Powiat

25.Gmina

26.Ulica

27.Nr domu

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31.Poczta

28.Nr lokalu

F. RODZAJ I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
32.Miejscowość

33.Ulica

34.Nr domu

35. Nr lokalu

36.Rodzaj nieruchomości
ZABUDOWA JEDNORODZINNA (budynek mieszkalny jednorodzinny)
ZABUDOWA WIELORODZINNA (budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne)
G. DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIÓRKI BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH BIOODPADY
KOMUNALNE
Bioodpady stanowiące odpady komunalne będą w całości kompostowane w kompostowniku
przydomowym:
37.

TAK

38.

NIE

H. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części F

39. Zamieszkuje:
……………………………………….osób/osoby

Miesięczna stawka opłaty za osobę
(należy wypełnić poz. 40 lub 41)

Miesięczna kwota opłaty

(należy wypełnić

poz. 42 lub 43)

1.Jeżeli zaznaczono poz. 37, należy
wpisać kwotę sumy iloczynu poz. 39 i
poz. 40
2. Jeżeli zaznaczono poz. 38, należy
wpisać kwotę sumy iloczynu poz. 39 i
poz. 41

40.

41.

……………………………………

……………………………………….

Jeżeli zaznaczono poz. 37

Jeżeli zaznaczono poz.38

42.

43.

……………………………………

……………………………………….

poz. 39 x poz. 40

poz. 39 x 41

44.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami wynosi słownie

(poz. 42 lub poz. 43)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Fabianki. Fabianki 4, 87-811 Fabianki, tel.
(54) 251-72-10.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a następnie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej
na jej podstawie instrukcji archiwalnej przechowywane przez okres 10 lat od stracenia ważności.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia, wynikającego
z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z późn. zm.).
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą inne instytucje państwowe uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za wywóz odpadów komunalnych.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania. Ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem

-

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-

wniesienia skargi do organy nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Obowiązek podania danych wynika z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne będą zbierane w sposób
selektywny.
………………………………………………

……………………………………

(miejscowość i data wypełnienia)

(czytelny podpis)

………………………………………………
(miejscowość i data zaistnienia)

K. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy Fabianki deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu
Gminy Fabianki 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.
4) W przypadku nie wpłacenia w określonych Uchwałą Rady Gminy w Fabiankach terminach kwoty
opłaty wyliczonej w części H albo 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438
z późn. zm.).
5) Zgodnie z art. 6o ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w
razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ określa, w
drodze decyzji, wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki.

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym
obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem
PESEL.
2) W przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika składający
deklarację zobowiązany jest przedłożyć pełnomocnictwo.

