DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 7 września 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 3830

Data: 7 wrz 2020 12:37:18

UCHWAŁA NR 128/XXI/20
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo
Na podstawie art. 6m i 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo:
1) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy
Grajewo w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
tj. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346).
2. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC, ODT, PDF zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism
w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania
formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 1 października 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego i z tym dniem traci moc uchwała Nr 57/VIII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia
8 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r.
poz. 2947).
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 128/XXI/20
Rady Gminy Grajewo
z dnia 2 września 2020 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA

NR EWIDENCYJNY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Organ właściwy do
złożenia deklaracji
Miejsce składania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)
Wójt Gminy Grajewo
Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ PIERWSZA DEKLARACJA – dotyczy opłaty od miesiąca ……………………..- …………. roku
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
- dotyczy opłaty od miesiąca ………………………… - …………. roku i polega na:
□ zmianie ilości osób zamieszkałych lub;
□ inne, jakie..................................................................................................

□ USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY - opłata „0” od miesiąca ........................... - ............ roku
□ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI dotyczy opłaty - od miesiąca .................... - .......... roku
(zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) wraz z korektą deklaracji niezbędne jest
złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty).

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ, DRUGIE IMIĘ, NAZWISKO/ NAZWA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

PESEL/ NIP

IMIĘ OJCA I IMIĘ MATKI

TELEFON KONTAKTOWY:

E-MAIL:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY:
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

B.3. DANE MAŁŻONKA
IMIĘ, DRUGIE IMIĘ, NAZWISKO

PESEL

IMIĘ OJCA I IMIĘ MATKI

TELEFON

ADRES ZAMIESZKANIA

C. NIERUCHOMOŚĆ, NA, KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

NR LOKALU
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C.1. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
□

właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ posiadacz

□ zarządca

□ inny podmiot władający nieruchomością

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCOWOŚĆ, ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1.Oświadczam, jako właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, że będę kompostował bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

□ TAK
□ NIE

D.2. Deklaruję następującą ilość osób zamieszkujących nieruchomość
D.3 Wyliczenie miesięcznej stawki opłaty
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty

1

2

Opłata
miesięczna
iloczyn kolumn

1x2
3

Wysokość zwolnienia z
tytułu kompostowania
bioodpadów
4

Suma zwolnienia z tytułu Wysokość miesięcznej opłaty
kompostowania
po uwzględnieniu zwolnienia
iloczyn kolumn

różnica kolumn

1x4

3-5

5

6

Wysokość opłaty miesięcznej słownie złotych:

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Data wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis składającego deklarację

F. ADNOTACJE URZĘDOWE

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)
Informacja:
1) Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Grajewo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy złożyć
do Wójta Gminy Grajewo 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.

3)

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
zwanym dalej rozporządzeniem Urząd Gminy Grajewo informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo;
tel. 86 2723000, e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl ,
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grajewo mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@uggrajewo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6,
19-200 Grajewo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia oraz art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 2010).
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, mogą być one przekazywane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (odbioru odpadów komunalnych itp.) na rzecz Gminy
Grajewo lub Urzędu Gminy Grajewo.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
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6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
wymogiem ustawowym – w tej sytuacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie równoznaczne
z niedopełnieniem obowiązku ustawowego
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania danych osobowych oraz
prawach, które mi przysługują.
………………………………………………………..….……………………
(Data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 128/XXI/20
Rady Gminy Grajewo
z dnia 2 września 2020 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA

NR EWIDENCYJNY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Organ właściwy do
złożenia deklaracji
Miejsce składania
deklaracji

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439.)
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w
terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.)
Wójt Gminy Grajewo
Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ PIERWSZA DEKLARACJA – dotyczy opłaty od miesiąca ……………………..- …………. roku
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
- dotyczy opłaty od miesiąca ………………………… - …………. roku i polega na:
□ zmianie ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
□ inne, jakie..................................................................................................
□ USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY - opłata „0” od miesiąca ........................... - ............ roku
□ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI dotyczy opłaty - od miesiąca .................... - .......... roku
(zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), wraz z korektą deklaracji niezbędne jest
złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty).

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

NIP/PESEL

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL:

B.2. DANE WSPÓLNIKÓW
IMIĘ I NAZWISKO

NIP/PESEL

TELEFON KONTAKTOWY

E-MAIL:

B.3. ADRES SIEDZIBY:
GMINA

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU
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KOD POCZTOWY

POCZTA

C. NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
C.1. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ :
□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ posiadacz

□ zarządca

□ inny podmiot władający nieruchomością

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCOWOŚĆ, ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.2. Rodzaj pojemnika na odpady komunalne

Liczba
pojemników

Liczba
odbiorów

2

3

1

□

pojemność 110 l

□

pojemność 120 l

□

pojemność 240 l

□

pojemność 360 l

□

pojemność 400 l

□

pojemność 1100 l

□

pojemność 5000 l (Kp-5)

□

pojemność 7000 l (Kp-7)

□

pojemność 10 000 l (Kp-10)

□

worek o pojemności 120 l

Stawka opłaty Wysokość opłaty
miesięcznej –
za pojemnik iloczyn
kolumn 2x3x4

(“0” w przypadku ustania obowiązku ponoszenia opłaty)

4

5

Razem

słownie złotych:
E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Data wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis składającego deklarację

F. ADNOTACJE URZĘDOWE

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)
Informacja:
1) Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Grajewo o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje
w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
należy złożyć do Wójta Gminy Grajewo 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.
3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Urząd Gminy Grajewo informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200
Grajewo; tel. 86 2723000, e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl ,
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grajewo mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa
danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@uggrajewo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem:
Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia oraz art. 6m ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 2010).
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, mogą być one przekazywane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (odbioru odpadów komunalnych itp.)
na rzecz Gminy Grajewo lub Urzędu Gminy Grajewo.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
wymogiem ustawowym – w tej sytuacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
równoznaczne z niedopełnieniem obowiązku ustawowego
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania danych
osobowych oraz prawach, które mi przysługują.
………………………………………………………..….……………………
(Data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 128/XXI/20
Rady Gminy Grajewo
z dnia 2 września 2020 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

MIEJSCE I DATA ZŁOŻENIA

NR EWIDENCYJNY

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Składający

Właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Termin składania

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Organ właściwy do
złożenia deklaracji
Miejsce składania
deklaracji

Wójt Gminy Grajewo
Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ PIERWSZA DEKLARACJA
□ USTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY - opłata „0” od …………………………………………… roku
□ KOREKTA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI dotyczy opłaty - od ……………............................... roku
(zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) wraz z korektą deklaracji
niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty).

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

IMIĘ, DRUGIE IMIĘ, NAZWISKO/ NAZWA OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
PESEL/ NIP

IMIĘ OJCA I IMIĘ MATKI

TELEFON KONTAKTOWY:

E-MAIL:

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY:
GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

B.3. DANE MAŁŻONKA
IMIĘ, DRUGIE IMIĘ, NAZWISKO

PESEL

IMIĘ OJCA I IMIĘ MATKI

TELEFON

ADRES ZAMIESZKANIA

NR LOKALU
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C. NIERUCHOMOŚĆ, NA, KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
C.1. TYTUŁ PRAWNY, FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik wieczysty

□ posiadacz

□ zarządca

□ inny podmiot władający nieruchomością

C.2. ADRES NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCOWOŚĆ, ULICA

NUMER DOMU

NUMER LOKALU

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. Liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe
1

Ryczałtowa stawka opłaty
[zł/rok]
2

(“0” w przypadku ustania obowiązku ponoszenia opłaty)

Wysokość
rocznej opłaty
[zł/rok] – iloczyn z kol. 1 i
stawki z kol. 2
3

Razem

słownie złotych:

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Data wypełnienia deklaracji

Czytelny podpis składającego deklarację

F. ADNOTACJE URZĘDOWE
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)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Urząd Gminy Grajewo informuje, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200
Grajewo; tel. 86 2723000, e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl ,
2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grajewo mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa
danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@uggrajewo.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem:
Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia oraz art. 6m ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 2010).
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, mogą być one przekazywane:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (odbioru odpadów komunalnych itp.)
na rzecz Gminy Grajewo lub Urzędu Gminy Grajewo.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
wymogiem ustawowym – w tej sytuacji jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
równoznaczne z niedopełnieniem obowiązku ustawowego
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.
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Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i podstawie przetwarzania danych
osobowych oraz prawach, które mi przysługują.

………………………………………………………..….……………………
(Data i czytelny podpis)

