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3 września l 996 r. o uhżymaoiu czy§.ości i

poiądku w gminach (tj - Dz. U. z

20

]

8 r.,

poz, 1454 zp.Łm.)
dekla]acja pźeznaczona je§tdls wlaś€icieli nieruchomości rv rozumjeniu ań, 2 ust, l pkt.4 ustawyz dnia

13 wrż€śnia 1996 r, o utiżymaniu lzystości iporądku w gminach, przez których fożumie się takźć
wspólrvłaścicieli, u4,tkownikóq wie€ąvstych, oraz osoby posiadające nieruchomości \\, zArządzie klb

Zobowiązany do żlożenia dektaracji:

uż}rkowaniu, a talcżc inne podmioty władejące nieruchomością,

T€rmin

skladania deklaracjiI

]4 dni od zaistnienia okoliczności rnaiących \ł"ł}^łna polvstanie,
lub zaistnienia zdarzenia rnającego Wpb§ na Ęlsokośćopłaty

Mi€j§ce

sk|adania deklaracji:

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Glowacki§€lo
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WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARĄCJI
Burmistrz Brzeska, ul. Głowackiego 5l, 32-800 Brzesko
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(należy obowiązkowo wypełnić)

ośvr'iadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejsżej deklaracji odpady komunalne zbiemne są w
sposób Selekłwny (lj. papieL b,)orzwo sztllczne, szkto, netal, opakowania wielonaleriałowe, odpaą
komunalne ulesaiące bioc]egradacii, pozostale odpady zmieszane)
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1.

,Ądministratorem Pani/Pana danych osotlowych jest Urząd Miejski w Brzesku, 32-800 Brzesko, ul. Glowackiego
reprezentowany przez Burmistrza Brze§ka Z/§ w Brze§ku, ul. Glowackiego 51, tel. 14 68 63 100

2.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Pań§two kontaktować się z Insp€ktorem
pod adresem e-mail; insp€ktor@cbi24.pl.

3.

Dane osobow€

4.

Dane o§obowe będą przetĘ,arzane przez okres niezbędny do realizacji wrł. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych rv przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych je§t art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 20161679 z dnia 27 kł,ietnia 2016r w sprawie ochrony osób lizycznych w ZwiąZku Z przetwarzaniem danych
o§obowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyr€ktywy 95/46lWE (ogólne
roznorzadzenie o ochronie danvch). nllhl_ D7_ lir7- llF. l, Nr l l9_
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dan€ osobowe W
imieniu Administratora.

6.
7.

51

Ochrony Danych

będą przetwarzane w ce|u realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
do§tępu do treści sł,oich danych oraz moż|iwościich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przet\łarzan.ia, a
także _ rv przy-padkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wob€c przetwarzania Państ] a danych,
wzniesienie skargi do organu nadzorczego W przypadku gdy przetwarzanie danych odbyrła się z naruszeniem
przepisów powyzsz€go rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem usta,wowym. osoba, której dane dotyczą je§t
zobowiązana do ich podania.

Ponadto informujemy, iż rv związku z prz€twarzaniem PanvPana danych osobo\łych ni€ podtega Pan/Pani
decyzjom, które śięopierają wylącznie na zautomatyzołYanym przetwarzaniu, w łm profilowanił, o czym §tanowi
art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osoborvych.

H, OŚWADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGo DEKLARACJĘ, wsPÓŁwŁAŚctcrELA/
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pr4,padku zmiany danych będqqlch podstawq astdleniĄ łysokaścinależ ej oPłąą) za gospodarowanie odpaddmi komunalnymL
własckieljerłt obowiqzalry złoĄć nowq deklarację w termfuie l1dni od dnia nastqpie ia zmiafiy. opldtę za gospodafowdnie odpadąui
ko unalnymi w zmienionej wvsoktlściuiszcza się ża niesiqc |, którym nastqpiła zmiana|Ąl

I"akultaty\Nnie

Faluhat},wnie
Fakultatl,wnie
Sporób gospodarowania otlpatłanli komunalnymi będzie podlegał bieżqcej ko tr()li. W przypadlru Ąie byiiąr)J\,ąĄią się z obo\liqzku
selektyvlnego zbierania cldpadóv, komunalryt:h BurJniśt!.z Brześka w drodze decyzji naliczy oplatę za odbiór odpadów zmieszct\,ch
wraz z odsetkami za Z|)łokę.

POaCZENIE
|/ płzgpadku niewpłacenia w obowiqzujqcych ter,rni ach kll)oty należflej opłgt! lub wpłaceniajej w niepełnej

niłriejszą deklałacja Stanowi podstawę d., lvystuwienią lylału b,ykonab,czego zgodnie
19ó6r o postępowaniu egzekacyjnym w administracji /tj.: Dz"U. z 2018r poz 1311/

z

wsokości,

pr?,episami astąw 7 dnia 17

clełłca

W razie nięzłożcnia deklaracji o vysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnynri albo uzasadnionych wątplilvości
co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz, określa, w drodze decyzji, wysokośćopłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępnę dane właściwędla wybranej przez radę gminy metody,
Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi będzic podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wlrviązywania się z
obowiązku selekĘwnego zbierania odpadów komunalnych Butmistrz Brzeska w drodze decyzji naliczy opłatę za odbiór
odpadów zmieszanych wlaz z odsetkami za zwłokę,

Obliczoną w deklaracji miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w tcrminie do dnia
2s-tego każdego miesiąca na łvskazany rachunek bankowy.
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