Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/201/2020
Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 26 listopada 2020 roku

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Składający:
właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Raba Wyżna
Miejsce składania: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41

Nr karty:

Data wpływu:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
WÓJT GMINY RABA WYŻNA
RABA WYŻNA 41, 34-721 RABA WYŻNA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)1)
□ pierwsza deklaracja ………………….………...……...………….. (data powstania obowiązku złożenia deklaracji)
□ nowa deklaracja (zmiana danych)

………………….………...……...…………..

(data powstania obowiązku złożenia deklaracji - data zaistnienia zmian)

Składana w przypadku (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ zamieszkania nowonarodzonego dziecka
□ zgonu osoby zamieszkującej na nieruchomości
□ zmiany miejsca zamieszkania mieszkańca (w obrębie gminy)
□ zmiany miejsca zamieszkania mieszkańca (z innej gminy / do innej gminy)
□ informacji dotyczącej kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów
□ inny ……………………….…………………………………………….….…………………………………………………………… .………………………….…….
□ wygaśnięcia obowiązku ……………………………………...…………………..…………………………………………………………...……………...………..
(okoliczności powodujące wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty)

□ korekta deklaracji

………………….………...……...…………..
(data powstania obowiązku złożenia deklaracji podlegającej korekcie)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Osoba lub jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ Inny podmiot władający nieruchomością (np. użyczenie, najem, dzierżawa)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko

4. Imię

5. PESEL

6. Numer telefonu 2)
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D2. Pozostałe podmioty
7. Pełna Nazwa
8. NIP

10. Numer telefonu 2)

9. REGON

D3. Adres zamieszkania / Adres siedziby
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

17. Nr lokalu

19. Kod pocztowy

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
20. Miejscowość

21. Nr domu

22. Nr lokalu

F. LICZBA MIESZKAŃCÓW
23. Oświadczam, że nieruchomość wskazaną w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje ………….. osób
(podać faktyczną ilość mieszkańców)
G. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W
NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
(dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi )
24. Informuję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
□ posiadam kompostownik przydomowy, w którym kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ nie posiadam kompostownika przydomowego i tym samym nie kompostuję bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostowniku
H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
25.
H1. Liczba mieszkańców wskazana w części F
…………...…….
26.
H2. Stawka opłaty od 1 mieszkańca
…………...…….zł
wysokość stawki określa uchwała Rady Gminy Raba Wyżna 3)
27.
H3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
…………...…….zł
(iloczyn liczby mieszańców H1 i stawki opłaty od 1 mieszkańca)
28.
H4. Kwota miesięcznego zwolnienia przysługującego z tytułu posiadania
kompostownika, o którym mowa, w części G
(iloczyn liczby mieszańców H1 i kwoty miesięcznego zwolnienia od 1 mieszkańca)
W przypadku gdy zwolnienie nie przysługuje, należy wpisać zero
…………...…….zł
wysokość zwolnienia określa uchwała Rady Gminy Raba Wyżna 4)
29.
H5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po
5)
odliczeniu zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika
…………...…….zł
(od kwoty uzyskanej w wierszu H3 należy odjąć kwotę z wiersza H4)
I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / PEŁNOMOCNIKA
30. Czytelny podpis

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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).

Strona 2 z 3

OBJAŚNIENIA
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Raba Wyżna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Raba Wyżna nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji Wójt Gminy Raba Wyżna 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.
2) Podanie numeru telefonu jest fakultatywne.
3) Należy wpisać właściwą stawkę określoną w uchwale Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
4)Wysokość przysługującego zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika określona została w uchwale Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
5) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w trybie i terminach określonych uchwałą Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej: „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, tel.: +48 18 269 12 50,
fax: +48 18 269 12 51 e-mail: urzad@rabawyzna.pl, strona internetowa: www.rabawyzna.pl, BIP Urzędu: bip.rabawyzna.pl.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail:
iod.ug@rabawyzna.pl.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:
* osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu 34-721 Raba Wyżna 41,
* elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP (PeUP)/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora, wynikających
z przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1439).
4. Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 34-721 Raba Wyżna 41, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach określonych w RODO;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z ustawy. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3, w tym może skutkować wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty.
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