Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości: należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY LIMANOWA
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

A.

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
Deklarację składa właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy
Limanowa, rozumiany także jako współwłaściciel, użytkownik wieczysty
oraz jednostka organizacyjna, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana

Miejsce składania:

Urząd Gminy Limanowa ul. M.B.Bolesnej 18b, 34-600 Limanowa

Organ właściwy, do
którego składa się
deklarację:

Wójt Gminy Limanowa
ul. M.B.Bolesnej 18b, 34-600 Limanowa

PRZYCZYNA ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B.

Niniejsza deklaracja stanowi: (należy zaznaczyć znakiem X właściwą opcję)

□
□

nową deklarację

zmianę danych zawartych w poprzedniej deklaracji
Data zaistnienia zmiany: …............................................
C.

DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko:

Imię:

Nr telefonu:

Adres miejsca zamieszkania/korespondencyjny:

PESEL

Adres poczty elektronicznej:

D.ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
Miejscowość , nr domu, nr działki (w przypadku nie nadania nr domu):

E.

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że na terenie nieruchomości mieszka …............ osób (podać liczbę osób)
Oświadczam, że posiadam kompostownik i będę kompostował w
nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi; należy zaznaczyć znakiem X właściwą opcję)

□ TAK

□ NIE

F. WYLICZENIE OPŁATY
…................................
X …...................................................
ilość osób zamieszkałych
stawka opłaty miesięcznej od osoby

=

…………………………. - ……………………………………….
opłata miesięczna
kwota przysługującego zwolnienia
z tytułu kompostowania bioodpadów

…………………………………
(miejscowość, data)

G.

…..............................
opłata miesięczna
= ……………………….
wysokość opłaty po
zwolnieniach

…………………………………
(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Objaśnienia
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Limanowa deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć
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.
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub
prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Limanowa jest
Wójt Gminy Limanowa z siedzibą przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, tel. +48 18 3372 252, email: sekretariat@gminalimanowa.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@gminalimanowa.pl lub
listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do
Inspektora ochrony danych”.
Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres nieruchomości, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr
telefonu, adres poczty elektronicznej, dane nieruchomości, przetwarzane będą w związku z realizacją zadania,
określonego przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
którego dotyczy niniejsza deklaracja, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Będą one przekazywane organom publicznym, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie, odbierającym odpady i nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie
niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i przez okres wymagany przepisami wydanymi na
podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana a
ponadto, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. W przypadku numeru telefonu i adresu
poczty elektronicznej przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Państwa dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

