Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII.87.2020
Rady Gminy w Baligrodzie
z dnia 13 lutego 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn.
zm.)

Składający: Właściciel nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne– np. budynki użyteczności
publicznej (budynki urzędów, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej itp.)
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Termin składania:
w terminie:
a) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
b )do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy w Baligrodzie
Plac Wolności 13
38-606 Baligród
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat)
 pierwsza deklaracja
 zmiana danych w deklaracji (data zaistnienia zmiany:……………………………..)
Powód zaistnienia zmiany ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
DANE IDENTYFIKUJĄCE
1. Rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel, współwłaściciel nieruchomości
 użytkownik wieczysty nieruchomości
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 inny podmiot władający nieruchomością - ………………………………………………………………………………..
2. Rodzaj podmiotu składającego deklarację
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna
3. Imię i nazwisko* / Nazwa pełna**

4. Numer PESEL* / NIP **

5. Adres e – mail

6. Nr telefonu

* dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną
** dotyczy składającego deklarację będącego osoba prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości
prawnej

C2

DANE O NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
1. Miejscowość
2. kod pocztowy/poczta

2.

Ulica i nr domu / nr lokalu

4. Nr działki (dobrowolnie)

C3

ADRES KORESPONDENCYJNY – ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (w przypadku, gdy jest
inny niż w pozycji C2)

D

OBLICZENIE OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH
Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Stawka

Stawka za 1
pojemnik/
worek
Stawka za 1
pojemnik/
worek
Stawka za 1
pojemnik

Liczba
pojemników

Liczba
pojemników/w
orków

Pojemnik / worek 80 l
Pojemnik / worek 120 l
Pojemnik 1100 l

Liczba
pojemników/
worków

Styczeń

RAZEM (ilość
pojemników
razy stawka*)

E

Podpis Osoby Składającej Deklarację
1. Imię i nazwisko

2. Data wypełnienie deklaracji (dzień – miesiąc – rok)
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ADNOTACJE ORGANU
1. Uwagi organu przyjmującego deklarację
2. Podpis osoby przyjmującej deklarację

3. Podpis

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

G

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
 Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
 Dokumenty wskazujące upoważnienie do złożenia deklaracji
 Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze zm.).
Informacja:
Zgodnie z dyspozycją art. 13 R ozporządzenia 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 (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r. informuję:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Baligród z siedzibą: Plac Wolności 13, 38-606 Baligród.
2. w sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobowych poprzez e-mail:
gmina@baligrod.pl.
3. Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pana/Pani dane przetwarzane są w celu określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, takim jak: organom
administracji publicznej, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zajmującego się ochroną danych osobowych.

