Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej SM w Gołdapi Nr 55/2020 z dnia 25.06.2020r.

POLA JASNE WYPEŁNIA UŻYTKOWNIK LOKALU KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1.PESEL


DEKLARACJA DO USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE DPADAMI KOMUNALNYMI
2. Dzień – Miesiąc – Rok
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Termin
składania:

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31.07.2020r., natomiast korektę deklaracji - w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiły
zmiany danych określonych w deklaracji

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi
ul. Matejki 4
19-500 Gołdap
tel./fax. 87 615 12 47
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

x

pierwsza deklaracja 01.09.2020r.

korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ...........................................................)

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C. 1. Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji
Nazwisko / Nazwa pełna

Miasto

Pierwsze imię, drugie imię / Nazwa skrócona

Ulica

Numer domu

Numer Mieszkania

Nr lokalu

Gołdap
C. 2. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z części C. 1.
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Kraj

D. Oświadczam, iż odpady będą zbierane w sposób:
selektywny (segregowany)

E. Oświadczam, że w lokalu zamieszkują/je

osoby/osób.

F. NALEŻY WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z ULG:
Posiadacz karty Dużej rodziny
Imiona i nazwiska osób zamieszkujących daną nieruchomość
posiadających KDR

Numer Karty Dużej Rodziny

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

(Miejscowość, data)

(Czytelny podpis składającego z podaniem imienia i nazwiska)

Objaśnienia:
1. Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zmieniającą
ustawę z dnia 13.09.1996 r., uwzględniającą zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym,
wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy
spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal, podania danych niezbędnych do ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku danych będących podstawą do ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć nową deklarację. Zgodnie z art. 6c cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji,
właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod
uwagę uzasadnione szacunki. W związku z tym osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub posiadająca
odrębne prawo do lokalu lub osobie faktycznie posiadająca lokal jest zobowiązana podawać dane prawdziwe,
niezbędne do ustalenia wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie których to
danych Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie składała deklaracje w sprawie określenia opłaty zagospodarowania
odpadami komunalnymi, a którymi to opłatami regresowo będzie obciążała posiadaczy lokali. W przypadku podania
nieprawdy i wprowadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w błąd skutkującego jakimkolwiek postępowaniem wobec
Spółdzielni Mieszkaniowej nakazującym zapłatę z tego tytułu zobowiązań pieniężnych odpowiedzialność regresową
ponosi osoba, która podała nieprawdziwe dane lub ich nie skorygowała w terminie 7 dni, zgodnie z pkt 3 objaśnień
niniejszej deklaracji.
2. Naliczenie opłat przez Spółdzielnię zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi w danym okresie.
3. Przez osobę zamieszkałą należy rozumieć każdą osobę przebywającą w danym lokalu w czasie składania
deklaracji, bez względu na fakt zameldowania. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych np. wyjazd
członków rodziny do innej miejscowości lub przyjazd na okres wakacji, należy złożyć deklarację korygującą
w ciągu 7 dni od daty zmiany.
4. Oświadczam, że jestem świadomy (a) odpowiedzialności w przypadku niewykonywania obowiązku segregacji
odpadów komunalnych i zobowiązany (a) do zapłaty stawki opłaty podwyższonej za osobę, ustalonej zgodnie z
procedurą i decyzją Burmistrza Gołdapi.
5. Zarząd informuje o możliwości monitorowania altanek śmietnikowych w celu ewentualnego dowodu odnośnie
gospodarki segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Gołdapi.
6. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi, adres: Gołdap ul. Matejki 4 nr tel.
87-6151247, email sekretariat@smgoldap.pl,
b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Spółdzielni to: nr tel. 87-6151247, email
sekretariat@smgoldap.pl
c) dane przetwarzane ą w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1
b i c oraz art. 9 ust. 2 d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
d) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes
prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o
powierzenie danych,
e) dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez
Administratora,
f) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane
dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
g) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
i) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak
możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;
j) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

…………………………………………………………………………
(Czytelny podpis osoby składającej deklarację z podaniem imienia i nazwiska)

