Załącznik nr 2 do uchwały nr IX N/251/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 kwietnia 2020 r.
DATA WPŁYWU DEKLARACJI

NR KARTY

DEKLARACJA NA USŁUGI DODATKOWE
Podstawa prawna:
Składający:
Organ właściwy:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Deklaracje za usługi dodatkowe składane są przez właściciela nieruchomości, posiadającego złożoną deklarację o
wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Dziennik Podawczy, ul. Rynek 14, pok. 1

A. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.

☐ deklaracja na wykonywanie usług dodatkowych od:

D D - M M - R R R R

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
2.

☐ właściciel
☐ współwłaściciel
☐ użytkownik wieczysty

☐ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
☐ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu
☐ inny podmiot faktycznie władający nieruchomością (napisać jaki):…………………..……………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3.

☐ zabudowa jednorodzinna

☐ zabudowa wielolokalowa

4. Imię

☐ domek letniskowy

5. Nazwisko/Pełna nazwa

6. PESEL

7. Numer NIP

8. Imię matki

9. Imię ojca

10. Nr telefonu - wymagany

11. Adres e-mail (niewymagane)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ MA BYĆ WYKONANA USŁUGA DODATKOWA
1w

przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego nr porządkowego należy wpisać nr ewidencyjny działki
12. Miejscowość
13. Ulica
14. Nr domu

16. Kod pocztowy

17. Poczta

15. Nr lokalu

18. Nr ewidencyjny działki1

E. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ WSKAZANY W PUNKCIE E)
29. Kraj

30. Województwo

31. Powiat

32. Miejscowość

33. Ulica

34. Nr domu

36. Miejscowość

37. Kod pocztowy

38. Poczta

35. Nr lokalu

1

G. RODZAJ USŁUGI DODATKOWEJ

1. ☐ ODPADY ZIELONE – TRAWA, LIŚCIE I DROBNE GAŁĘZIE (W OKRESIE KWIECIEŃ - LISTOPAD)
CZĘSTOTLIWOŚĆ

☐ jednorazowy odbiór na zgłoszenie

☐ częstszy odbiór na zgłoszenie

WYLICZENIE OPŁATY I ILOŚĆ POBRANYCH WORKÓW

…………………………………….

x

(liczba pobranych worków - sztuki)

6,00 zł
(stawka opłaty)

=

……………………………………………………. zł
(iloczyn liczby pobranych worków i stawki opłaty)
39.

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ WYNOSI:
…………….……………….… zł

H. ZAŁĄCZNIKI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
40.

☐ pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika
☐ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
☐ inne (napisać jakie) ……………………..……………………………………………………………………………………….………………………………….…
☐ brak

I. POUCZENIE
NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Płatność za wykonanie usługi dodatkowej świadczoną przez Gminę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji za usługę dodatkową, na
przydzielone subkonto właściciela nieruchomości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Rynek 1.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez
okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej.
6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
Ponadto, istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją –wobec przetwarzania
danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres e-mail: iodo@gminaskawina.pl
adres pocztowy: ul. Rynek 1, 32-050 Skawina

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
41. Imię

42. Nazwisko

43. Data wypełnienia deklaracji

44. Czytelny podpis lub pieczęć i podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

K. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi

Podpis osoby wprowadzającej deklarację: …………………………………………………………
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