POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/148/2021
KOMUNALNYMI na terenie gminy Ruda-Huta
Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 24 listopada 2021 r.

D-O
Podstawa
prawna:

Art. 6m i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości,
na której, zamieszkują mieszkańcy a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością;
Deklarację należy złożyć 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 zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.

Termin
składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby wójta gminy
WÓJT GMINY RUDA-HUTA, ul. NIEPODLEGŁOŚCI 44, 22-110 RUDA-HUTA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Deklaracja (powstanie obowiązku)
 2. Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji
 3. Korekta deklaracji od ………………………… (data)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel
 współwłaściciel  posiadacz samoistny
 współposiadacz samoistny
użytkownik wieczysty  współużytkownik wieczysty  posiadacz zależny  współposiadacz zależny
osoba sprawująca zarząd nad nieruchomością wspólną  Inny : ……………………………………………………………….

3.

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
6. Imię

5. Nazwisko / Nazwa
7. Numer PESEL / NIP

8. Numer tel. / adres e-mail

Pola 9, 10 wypełnia osoba fizyczna
9. Imię ojca

10. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj
14. Gmina
18. Miejscowość

12. Województwo

13. Powiat

15. Ulica

16. Nr domu
19. Kod pocztowy

20. Poczta

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (adres)
21. Miejscowość

22. Ulica

23. Nr budynku

24. Nr lokalu

17. Nr lokalu

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
1

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LICZBY MIESZKAŃCÓW I KOMPOSTOWANIA
BIOODPADÓW
25. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje ……………. osób.
(podać liczbę mieszkańców)
26. Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne*

1. tak

2. nie

G. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY
Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel):

liczba osób zamieszkujących
daną nieruchomość
26.

26a.

(1, 2, 3, 4 osoba)

28.

27a.

28a.

27b.

28b.

27c.

28c.

wysokość miesięcznej opłaty (zł)

………….

26c.

(8 i następne osoby)

stawka (zł)

………….

26b.

(5, 6, 7 osoba)

27.

………….

RAZEM:

29.

Wysokość zwolnienia z części miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów (liczba
mieszkańców x stawka zwolnienia - w przypadku zaznaczenia kwadratu NIE w pkt. F.26.2. stawka zwolnienia wynosi „0”)
30. liczba mieszkańców (poz.26a + 26b+
poz. 26c)

31. stawka zwolnienia (zł)

32. wysokość zwolnienia (zł)
(poz.30 x poz.31)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiąca różnicę wysokości opłaty miesięcznej wyliczonej
w pkt G.29 i wysokości zwolnienia z części opłaty wyliczonej w pkt G.32
33. Wysokość opłaty miesięcznej (poz.29)

34. Wysokość zwolnienia z części opłaty
(poz.32)

35. Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
(zł)
(poz.33-34)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
36. Imię

37. Nazwisko

38. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

39. Podpis (pieczęć) osoby składającej deklarację

I. ADNOTACJE ORGANU

40. Data (dzień - miesiąc - rok)

41. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1427
z późn.zm.).
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* dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

Informacja o ochronie danych osobowych- dla osób fizycznych
Działając na podstawie 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 (Dz. Urz. UE L 119, s.1 )- RODO- infomuję Pana/Panią, że
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi jest Wójt Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie przy ul. Niepodległości 44, tel. 82 5686033, adres e-mail:
sekretariat@ruda-huta.pl;
2) kontakt z inspektorem danych osobowych Urzędu Gminy Ruda-Huta przy ul. Niepodległości 44, tel.: 82 5686033, e mail:
iod@ruda-huta.pl
3) dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi przetwarzane w celu
dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie przepisów ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm) i ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn.zm.);
4) dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od końca
roku,
w którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty;
5) przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora:
a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wskazanych w deklaracji;
b) ich sprostowania;
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
d) a także prawo do przenoszenia danych;
6) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na
niezgodne
z prawem przetwarzanie danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest wymogiem oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 3, a osoba której dane
dotyczą, jest zobowiązana do ich podania- niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 6m ust.
1 i 2 ustawy o utrzymnianiu czystości i porządku w gminach.
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