Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XVIII/134/2019
Rady Gminy Jasło z dnia 10 grudnia 2019 r.
POLA WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1.PESEL:

NIP:

TEL:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

e-mail:

DEKLARACJA - DOK
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Data wypełnienia deklaracji
Dzień – Miesiąc – Rok
…………….. / ……………. / ……………..
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)
Składający: Właściciel nieruchomości – w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Termin składania wypełnionej deklaracji:
1. Pierwszą w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych
2. Nową w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ właściwy do złożenia deklaracji:
WÓJT GMINY JASŁO
A. MIEJSCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
URZĄD GMINY JASŁO, UL. SŁOWACKIEGO 4, 38-200 JASŁO
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy)
|_| pierwsza deklaracja - data zamieszkania …………….…………
|_| nowa deklaracja/zmiana danych - data zmiany ………………...…
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)
|_| właściciel, współwłaściciel
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
6.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)
|_| osoba fizyczna
7.Nazwisko

|_| użytkownik, posiadacz nieruchomości, najemca, dzierżawca

|_| osoba prawna

|_| inny

|_| jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
8.Pierwsze imię, drugie imię

9.Pełna nazwa podmiotu w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

E. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
10.Gmina
11.Miejscowość
12.Nr domu/nr lokalu
13.Kod pocztowy

14.Poczta

F.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, w tym nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
15.Gmina
16.Miejscowość
17.Nr domu/nr lokalu
18.Kod pocztowy
19.Poczta

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
20.Kraj

21.Województwo

22.Powiat

23.Gmina

24.Miejscowość

25.Nr domu/nr lokalu

26.Ulica

27.Kod pocztowy

28.Poczta

H. OŚWIADCZENIE (zaznaczyć właściwy)
29. Oświadczam, że:
|_| posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
|_| nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
I.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości zamieszkałych wskazanych w części E

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Jasło w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności

30.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E

31.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 30 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną
w poz. 31)

32.

Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zagospodarowywania bioodpadów w kompostowniku

33.

Wysokość miesięcznej opłaty (różnica poz. 32 i 33)

34.

J.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, wskazanych w części F
35.Wybór pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwy):
Pojemność

Liczba

Wysokość opłaty
(iloczyn liczby
pojemników/worków
i stawki opłaty)

Stawka opłaty
pojemnika/worka

pojemników/worków

Worek 120 litrów

|_|

36.

Pojemnik 240 litrów

|_|

37.

Pojemnik 1100 litrów

|_|

38.

Pojemnik 7m³

|_|

39.
Wysokość
miesięcznej opłaty
(suma pozycji od 36 do 39)

K.

40.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – dotyczy nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wskazanych w części F

Wysokość
ryczałtowej opłaty za rok
41.

L. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

43.Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

42.Miejscowość, data
Ł. ADNOTACJE ORGANU
POUCZENIE
1.

2.

3.

4.

5.

W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłat wymienionych w poz. 34, 40 i 41 lub 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.
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta 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.
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstającej na danej nieruchomości, 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.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt, burmistrz, prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę
Gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, o której mowa w części E, a w części nieruchomość o której mowa
w części F, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych w poz. 34 i 40 niniejszej deklaracji art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Oświadczam, że Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej czynności administracyjnych związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
oraz prawie żądania ich sprostowania oraz usunięcia i wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
..……………...........................................................................
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej oświadczenie)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Prowadzenie dokumentacji związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
(Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem jest: Wójt Gminy Jasło mający siedzibę w Jaśle (38-200) przy ul. Słowackiego 4

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem Gminy Jasło można się skontaktować poprzez adres email
gmina@gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Wójt Gminy Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez email iod@urzad.gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

Prowadzenia dokumentacji związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonywanie czynności egzekucyjnych związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

usunięcia niezgodności w danych
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO lit. c, e zgodnie z ustawą z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Jasło - będą
mieć wyłącznie upoważnieni przez administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych
sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Urzędu Gminy Jasło odbiorcom poza
strukturą urzędu. Zawsze w takiej sytuacji urząd dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych
osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wymienionych powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także
danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

