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

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

imię i nazwisko

data

...........................................
adres do korespondencji

...........................................
...........................................
nr. telefonu

Oświadczenie
Ja
miejscowości

niżej

podpisany,

właściciel

nieruchomości

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

oświadczam,

położonej
że

w

zamieszkuję

nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i kompostuję bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Przyjmuję zwolnienie w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie dotyczy nieruchomości pod adresem: ............................................................................

....................................................
czytelny podpis właściciela nieruchomości
Uwagi: Oświadczam, że zapoznałem się iż zgodnie z art. 6k. ust. 4b. Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.). W razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7:
1) nie posiada kompostownika przydomowego,
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust.
1b pkt 7, ze stanem faktycznym – wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę
prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a.
Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca,
w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3. Zgodnie
z ust. 4c w/w ustawy ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała
się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z art. 10 ust. 2c w/w ustawy kto wbrew złożonej informacji, o której mowa w art.
6m ust. 1b pkt 7, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne - podlega karze grzywny.
Zgodnie z ust. 3 w/w ustawy postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–2c,
toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

....................................................
czytelny podpis właściciela nieruchomości

Klauzula informacyjna dla postępowania w sprawie wydania decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie 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 (“RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głubczyc, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 21,
adres e-mail; um@glubczyce.pl
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@glubczyce.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie z tytułu realizacji obowiązku
prawnego administratora w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii;

prawo do sprostowania danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa.
12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

...........................................................................
(data)

...............................................................................
(podpis)

