Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/144/2020
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 czerwca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. ORGAN WŁAŚCIWY DO SKŁADANIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Gniewino,
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino.
2. POWÓD ZŁOŻENIA DEKLARACJI.

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych w deklaracji

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.
Rodzaj składającego:

*zaznaczyć właściwe

□ właściciel □ współwłaściciel

□ najemca

□ inny podmiot
(jaki)………………..

Imię i Nazwisko: ....................................................
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

poczta

Adres nieruchomości Ulica
na której powstają
odpady komunalne
(należy wypełnić jeżeli Miejscowość
adres jest inny niż
zamieszkania)

Nr domu

Nr lokalu

Nr działki

Obręb geodezyjny

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Adres zamieszkania:

Pozycje nr 4, 5 wypełniają właściciele nieruchomości zamieszkałych –
domy jednorodzinne i wielorodzinne.
Pozycje nr 6 wypełniają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych –
jednorodzinnych !!!
4. Oświadczam, że nieruchomość zamieszkuje ……………. osób.
5. Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane.

*zaznaczyć właściwe

□ Dysponuję własnym pojemnikiem do gromadzenia odpadów
□ Proszę o wyposażenie mojej nieruchomości w pojemnik do gromadzenia odpadów

6. Informacja dotycząca kompostowania odpadów.

* zaznaczyć właściwe

□ Oświadczam, że kompostuję bioodpady.
□ Oświadczam, że nie kompostuję bioodpadów.
W przypadku deklaracji kompostowania, gmina nie zapewnia odbioru bioodpadów z terenu nieruchomości oraz nie
przyjmuje ich w Punkcie PSZOK.

7. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
7.1. NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNE
1

2

3

4

5

Sposób
gromadzenia
odpadów
SELEKTYWNY

Ilość osób

Stawka opłaty za osobę

Ulga z tytułu
kompostowania

Razem wymiar
miesięczny *

……………...

……………...

.......................

..........................

* sposób obliczenia wymiaru miesięcznego – (kol. nr 2 x kol. nr 3) – (kol. nr 4 x kol. nr 2) = kol. nr 5

7.2. NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNE (WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE)
1

2

3

4

Sposób
gromadzenia
odpadów
SELEKTYWNY

Ilość osób

Stawka opłaty za osobę

Razem wymiar miesięczny *

……………...

……………...

..................................

* sposób obliczenia wymiaru miesięcznego – kol. nr 2 x kol. nr 3 = kol. nr 4

7.3.
NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANE
DOMKIEM
LETNISKOWYM
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE.

LUB

Stawka ryczałtowa roczna ........................ zł.

Sposób gromadzenia odpadów SELEKTYWNY
9. PODPIS SKŁADAJĄCEGO
Imię i Nazwisko

Data i podpis składającego

10. ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia urzędnik)

Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Z 2019 r, poz. 2010 z późn. zm.).

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1438 z późn. zm.)

INNE

2. Kwotę wykazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta podany przy złożeniu deklaracji lub na ogólny
rachunek bankowy Gminy Gniewino:
- do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym),
w przypadku nieruchomości zamieszkałych – domy jednorodzinne i wielorodzinne,
- do 30 czerwca każdego roku następującego po danym okresie rozliczeniowym (rocznym),
w przypadku nieruchomości zabudowanych domkiem letniskowym lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
3. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Gniewino określa,
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 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 (ogólnie
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO”
– informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Gniewino z siedzibą
w Gniewinie przy ul. Pomorskiej 8. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest
Wójt Gminy Gniewino
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gniewino jest Pan Krzysztof
Pukaczewski poczta elektroniczna – inspektorodo@gniewino.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego
wynikającego z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1454), Uchwały Rady Gminy Gniewino nr IV/23/2019
z dnia 31.01.2019 oraz na podstawie art. 6 ust 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 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
(ogólnie
rozporządzenie
o ochronie danych)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie
przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być, udostępniane w niezbędnym zakresie, podmiotom
realizujące zadania na rzecz Gminy Gniewino, wynikające z realizacji obowiązków
nałożonych na Administratora danych w związku z Ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
i uzupełnienia.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z
art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.
Dz.U. 2018 poz. 1454) oraz Uchwały Rady Gminy Gniewino nr IV/23/2019 z dnia 31.01.2019

.........................................
data, podpis

