Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/77/2020 Rady Gminy Sabnie
z dnia 13 marca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Składający:
właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Sabnie (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością).
Miejsce składania: Urząd Gminy Sabnie, ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

URZĄD GMINY SABNIE
UL. GŁÓWNA 73
08-331 SABNIE
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□

zmiana danych w deklaracji

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
2. (zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

□ Własność □ Współwłasność □ Użytkowanie wieczyste □ Inny tytuł prawny ......................
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
5. PESEL

4. Imię/Imiona
6. Telefon

7. Adres e-mail

D.2. Adres zamieszkania/Adres korespondencyjny
8. Kraj
9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

14. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
18. Kraj
19. Województwo
20. Powiat
21. Gmina

22. Ulica

23. Nr domu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

24. Nr lokalu
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F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY
28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
……………. osoba/osób (podać liczbę mieszkańców)
29. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy, na terenie nieruchomości wskazanej
w części E, w którym będą kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne
(zaznaczyć jeden właściwy kwadrat)

□ nie

□ tak

30. Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca, określona w uchwale Rady Gminy Sabnie
wynosi:
…………………………...............….. zł
(stawka opłaty)

31. Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca, określona w uchwale Rady Gminy Sabnie, z
uwzględnieniem częściowego zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, wynosi:
…………………………...............….. zł
(stawka opłaty z uwzględnieniem zwolnienia)

32.Wyliczenie miesięcznej opłaty:
….…………….………….. X ……………....………………. = ………………….…..................……… zł
(liczba mieszkańców z pkt 28)

(stawka opłaty z pkt 31 lub z pkt 32)

(iloczyn liczby mieszkańców i odpowiedniej stawki)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
……..…………………..……. zł (słownie ……………………………………………………………..………………..)

G. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sabnie reprezentowana przez Wójta Gminy Sabnie z siedzibą:
ul. Głowna 73, 08-331 Sabnie, tel. 25 787 41 90, e-mail: sekretariat@sabnie.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iodsk@tbdsiedlce.pl
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Sabnie. Ogólną podstawę do
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
c) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
d) ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z organizacją odbioru odpadów komunalnych, w tym
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia wysokości zobowiązania,
a w przypadku nieuiszczenia należności wystawienia tytułu wykonawczego oraz realizacji innych obowiązków wynikających
z przepisów prawa, które zostały nałożone na Gminę Sabnie.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej
w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia,
tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne, bankowe, podmiotom zajmującym się odbiorem odpadów.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów
międzynarodowych.
6.Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
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a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9.Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy
10.Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

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

I. ADNOTACJE URZĘDU

POUCZENIE
1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, za trzy miesiące, w terminie do ostatniego dnia
każdego pierwszego miesiąca kwartału gotówką lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Sabnie.
2. W przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
3. Zgodnie z art. 6ka ustawy, w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy
Sabnie w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty
podwyższonej o której mowa w art. 6k ust. 3 ustawy, określonej w uchwale Rady Gminy Sabnie.
4. Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sabnie 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.
5. Zgodnie z art. 6m ust.2 ustawy, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania 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.
6. Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dot. posiadania
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada
kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym lub uniemożliwia Wójtowi Gminy Sabnie lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym – Wójt Gminy Sabnie stwierdza, w drodze decyzji,
utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – podlega karze grzywny (zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy).
8. Kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny (zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy).
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