
A. ORGAN WŁAŚCIWY W SPRAWACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO UL. 1 MAJA 16 74-100 GRYFINO
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

o deklaracja składana po raz pierwszy - data zamieszkania       ……………..  ……………..     ……………….

                                                                                                      dd   DD     MM             RRRR

o zmiana danych zawartych w poprzedniej  deklaracji - data zaistnienia zmiany  ……….. -   …………. - ……….  
           DD               MM          RRRR       

o

       DD         MM           RRRR

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
o właściciel o inna forma władania

o współwłaściciel ……………………………………………..
Nazwisko i imię lub nazwa jeżeli składający deklarację nie jest osobą fizyczną

numer telefonu

adres e- mail

    DD MM            RRRR

imiona rodziców (jeżeli składający nie posiada PESEL) ……………………………………………………

…………………………………………………….
Adres zamieszkania lub siedziba - jeżeli skladający deklarację nie jest osobą fizyczną

powiat

ulica

nr budynku nr lokalu kod pocztowy poczta

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziba 
powiat

ulica

nr budynku nr lokalu kod pocztowy poczta

D. DANE IDENTYFIKUJĄCE NIERUCHOMOŚĆ Adres / miejsce położenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

miejscowość

województwokraj:

gmina miejscowość

gmina

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKLADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ze zm)

Składający: Właściciele  nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy
Termin 
składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości 
należnej opłaty lub do 6 miesięcy od śmierci mieszkańca nieruchomości

Podstawa 
prawna

kraj: województwo

data urodzenia (jeżeli składający deklarację nie posiada PESEL)         ……….. - ………….. - ………….                                                                                                 

RegonPESEL NIP

korekta deklaracji - data od kiedy obowiązuje korekta  ……….- ………. - …………..

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/245/20

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 17 grudnia 2020 r.
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ulica nr budynku, lokalu

       
E. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z BIOODPADAMI 

Na nieruchomości wskazanej w części D 

o bioodpady są kompostowane w kompostowniku 

o nie ma kompostownika

F. WYLICZENIE OPŁATY

………………………………      osób

kwota opłaty

4

G. WYLICZENIE KWOTY ZWOLNIENIA (DLA NIERUCHOMOŚCI POSIADAJĄCEJ KOMPOSTOWNIK)

kwota zwolnienia

4

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY GO REPREZENTUJĄCEJ

……………………………………….                                                                      ………………………………………….
miejscowość, data)                     czytelny podpis 

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

 obręb oraz numer ewidencyjny dzialki z ewidencji gruntów i budynków  (jeżeli nieruchomość nie posiada nadanego numeru 
porządkowego)

miejscowość

miesięczna opłata (suma kwot z kolumny 4)

ilość osób

21 3
od 1 do 2 osób 

od  3 do 4 
osób

5 osób i 
więciej  

szczegółowe 
wskazanie ilości 

osób
stawka opłaty za osobę

nieruchomość, 
w której 

zamieszkuje:
ilość osób kwota zwolnienia za 

osobę

1 2 3
od 1 do 2 osób 

od 3 do 4 osób

 5 osób i 
więcej  

miesięczna kwota zwolnienia z opłaty (suma kwot z kolumny 4)

H. MIESIĘCZNA STAWKA OPŁATY (różnica sum miesięcznej opłaty  i  
miesięcznej kwoty zwolnienia z tabeli F i G)

W nieruchomości opisanej w części D zamieszkuje ogółem

imię i nazwisko 
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Podpis przyjmującego formularz

Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016,). Będą one przetwarzane w celu realizacji obowiązku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym
naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi). 

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie jest Burmistrz Miasta i Gminy
Gryfino z siedzibą w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy
w Gryfinie, z którym można skontaktować się poprzez skrzynkę poczty elektronicznej na adres: iod@gryfino.pl. 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych

Deklarację składa się na 1 nieruchomość

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
- dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych11w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Pani/Pana danych osobowych. 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane; 
- nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;  
- wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 

- Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
- Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

1) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 
3) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 
Ma Pani/Pan prawo do: 

Pouczenia:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych spowoduje uznanie złożonej deklaracji jako
nieskutecznej. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie obligowało Burmistrza
Miasta i Gminy Gryfino do wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pani/Pana
dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek
ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od
jego zakończenia. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty świadczące na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie usługi
informatyczne, pocztowe; 

Data (DD-MM-RRRR)

Deklarację należy wypełnić w języku polskim na maszynie lub komputerowo lub odręcznie. W przypadku wyboru formy odręcznej, 
wpisów dokonuje się drukowanymi literami. Podatnik wypełnia obowiązkowo pola jasne. We wszystkich polach w których jest 
możliwość wyboru, należy wstawić we właściwym kwadracie znak X. 

Nieniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 17 czerwca 1966 
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
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	Załącznik 1

