ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 138/XXIV/2020
RADY GMINY RĘDZINY
Z DNIA 29.04.2020R.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI- CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn.
zm.)
Składający: właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
Miejsce składania: Urząd Gminy Rędziny, ul. Wolności 87, 42-242 Rędziny lub drogą elektroniczną
Pierwszy termin składania:14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
Zmiana danych: do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY RĘDZINY
UL. WOLNOŚCI 87
42-242 RĘDZINY
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□
□
□

pierwsza deklaracja obowiązująca od miesiąca ......................................- ........................... roku
nowa deklaracja obowiązująca od miesiąca ............................................- ................. roku
korekta poprzedniej deklaracji od miesiąca .................................................- ...................... roku

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x” )
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)
□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
□ Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko

4. Imię

5. PESEL

6. Telefon

7. Adres e-mail

D.2. Pozostałe podmioty
8. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
9. NIP

10. Adres e-mail

11. Telefon

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
12. Kraj
13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
22. Miejscowość
23. Ulica
24. Nr domu

18. Nr lokalu

25. Nr lokalu

F. OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK ORAZ KOMPOSTUJĘ W NIM
BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM) (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez
postawienie znaku „x”)
26.
TAK

NIE

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy 1.
Rędziny w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

zł/osobę

Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości 2.
wskazanej w części E
Wysokość ulgi z tytułu kompostowania 3.
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym (wysokość ulgi
określona uchwałą Rady Gminy Rędziny
pomnożyć przez liczbę osób zamieszkałych
z poz. 2)
Miesięczna opłata (kwotę z poz. 1 należy 4.
pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 2 i
odjąć wysokość ulgi z poz. 3)
Kwartalna opłata (kwotę z poz. 4 należy 5.
pomnożyć przez 3 miesiące)

zł/miesiąc

zł/miesiąc

zł/kwartał

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
27. Data
28. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
29. Uwagi
30. Data (dzień-miesiąc-rok)

31. Podpis i pieczęć

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny,
ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl
Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: inspektor@odocn.pl, tel. 602762036.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, tzn. dane będą przetwarzane w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań z zakresu
administracji samorządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
podmiotom świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych, które przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy

podmiotom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; podmioty takie
przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa: służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań publicznych, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu
danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy, w tym będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi, a po tym czasie przez okres
określony w rozporządzeniu 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, tj. przez okres 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone; dane te możemy jednak przetwarzać dłużej w sprawach, w których
nie doszło do przedawnienia zobowiązania lub termin ten uległ wydłużeniu, a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla
którego zebraliśmy Pani/Pana dane
Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i/lub zameldowania) wynika z ustaw
szczegółowych, w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod
rygorem braku ich rozpatrzenia
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie Pani/Pana danych
osobowych.

