Załącznik do Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 j. t.)

Zobowiązany do
złożenia deklaracji:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami
nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Termin składania
deklaracji:

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w razie
wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa jedynie
właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

Miejsce składania
deklaracji:

Urząd Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski

WYPEŁNIAĆ NALEŻY BIAŁE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
1. Złożenie pierwszej deklaracji

2. Korekta deklaracji

3. Zmiana danych zawartych w deklaracji od .....................................................................................

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
1. Właściciel nieruchomości / współwłaściciel

2. Użytkownik nieruchomości

3. Zarządca nieruchomości (Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć stawiając znak „X”)
1. Osoba fizyczna

2. Podmiot niebędący osobą fizyczną

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Imię i nazwisko /
Pełna nazwa podmiotu
2. PESEL
3. Numer telefonu
4. Adres e-mail
5. REGON
(Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe)
6. NIP
(Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe)

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
1. Miejscowość

RADZYŃ PODLASKI

2. Kod pocztowy

21-300

3. Ulica i nr domu

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja)
1. Miejscowość
2. Kod pocztowy i poczta
3. Ulica i nr domu

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Ilość osób zamieszkałych nieruchomość
2. Obliczenie łącznej kwoty do zapłaty
Stawka opłaty

…..............

X

Ilość osób zamieszkałych

…..............

=

…..........................

H. UWAGI
…............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
…...................................................
miejscowość i data

.................…………………………………
podpis

J. 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 2019 r. poz. 2010 j. t.)

K. ZAŁĄCZNIKI
Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości)

L. 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 - informuję Pana/Panią, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jest Burmistrz Miasta Radzyń
Podlaski z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32, tel. (83) 351 24 67 adres e-mail: sekretariat@radzyn-pod.pl;
2) inspektorem danych osobowych w Mieście Radzyń Podlaski jest Robert Targoński- Sekretarz Miasta, zatrudniony w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski w
Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32, tel. (83) 351 24 62, e-mail: targonskir@radzyn-podl.pl;
3) dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu dokonania wymiaru i
poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 j. t.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 j. t.);
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 wykazanych w deklaracji,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,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 ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 4, 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 utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

