DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.)
Składający: właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: w ciągu 14 dni od daty zamieszkania lub do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji.
Miejsce składania: Urząd Miasta Józefowa.

1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ:
(proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

□ właściciel nieruchomości □ współwłaściciel nieruchomości □użytkownik wieczysty
□ zarządca nieruchomości □ najemca
□ inny podmiot władający
jeżeli inny podmiot władający to podać jaki:

nazwisko i imię lub pełna nazwa dla osoby prawnej

c.d. nazwisko i imię lub pełna nazwa dla osoby prawnej

PESEL
NIP

(w przypadku osoby fizycznej)

REGON

(w przypadku osoby prawnej)

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
kraj

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr nieruchomości

nr lokalu

poczta

telefon

kod pocztowy

e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
kraj

województwo

powiat

gmina

miejscowość

ulica

nr nieruchomości

nr lokalu

kod pocztowy

poczta

telefon

e-mail

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY KOMUNE
ulica

nr domu

nr lokalu

3. SKŁADANA DEKLARACJA STANOWI (zakreślić właściwy kwadrat)
pierwszą deklarację:
nową deklarację:

data powstania obowiązku
data zaistnienia zmian

korekta złożonej deklaracji:

4.

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKUJE:

5.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

osób.

…………….……….osób

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w pkt 4)

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Józefowa w sprawie metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki opłaty oraz
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
……………..…zł/osobę
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty pomnożyć przez liczbę osób
zamieszkujących nieruchomość)

…….…………...zł/m-c

6. OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK I KOMPOSTUJĘ W NIM
BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE
TAK

NIE

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (wskazana w pkt 4)

……………….…….osób

Stawka zwolnienia z opłaty określona w uchwale Rady Miasta Józefowa w sprawie
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia stawki opłaty
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym

………..….…zł/osobę

Kwota przysługującego zwolnienia (stawkę zwolnienia pomnożyć przez liczbę osób
zamieszkujących nieruchomość)

……………….....zł/m-c

*punkt 6 dotyczy tylko właścicieli nieruchomości jednorodzinnych

7. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO ZWOLNIENIACH:

zł/m-c

(należy od miesięcznej kwoty opłaty odjąć kwotę przysługującego zwolnienia)
8. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJE
Data złożenia dokumentu:

podpis osoby składającej deklarację

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w
celu przymusowego ściągnięcia należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z
2018 r. poz. 1314 z późn. zm). Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: numer telefonu oraz adres
poczty elektronicznej były przetwarzane przez Urząd Miasta Józefowa w celu poinformowania
mnie o załatwieniu sprawy, ewentualnych korektach i brakach formalnych w złożonym wniosku
oraz konieczności uzupełnienia dokumentów. Zgoda może być w każdym momencie wycofana
poprzez wniosek pisemny złożony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów.
………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis wnioskodawcy/wnioskodawców (dotyczy osób fizycznych)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIASTA JÓZEFOWA
Niniejszą informacja została sporządzona dla Państwa w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia 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) (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator Danych
Osobowych

Inspektor Ochrony
Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Józefowa.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
•
•
•

listownie na adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
przez e-mail: um@jozefow.pl
telefonicznie: +48 22 779-00-00.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Kowalczyk. Inspektor
to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących
przetwarzania
Państwa
danych
osobowych
oraz
korzystania
z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych.
Można się z nim kontaktować w następujący sposób:
•
•

Cele przetwarzania
Państwa danych
osobowych

listownie na adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1; 05-420 Józefów
przez e-mail: iodo@jozefow.pl

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania
administracyjnego dotyczącego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie ze złożoną przez Panią/Pana deklaracją.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa:
•

Podstawa prawna
przetwarzania Państwa
danych osobowych

Okres przechowywania
Państwa danych
osobowych

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2019 poz. 2010 ze
zm.)
Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 ze zm.),
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019, poz. 1438 ze
zm.)
Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.)
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019, poz. 2204 ze zm.)
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.)
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.)
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019, poz. 1460 ze zm.)
art. 6 ust. 1 lit. e RODO
innych przepisów szczególnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Józefowa przez okres
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, między innymi z: rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.)

Państwa dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
Odbiorcy Państwa danych prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania
osobowych
na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych.
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Państwa prawa związane
z przetwarzaniem danych
osobowych

Prawo wniesienia skargi

•

prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych (dane kontaktowe powyżej).
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

