Załącznik do Uchwały Nr
XVII.143.2019 Rady Miejskiej
w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Oświadczenie w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (dla rodzin wielodzietnych o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.)
1. MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA: Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14,
56-416 Twardogóra.
2. DANE SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIA

Nazwisko

Imię

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE RODZINA WIELODZIETNA

Miejscowość

4. Oświadczam,

Ulica

że

wyżej

Nr domu

wymienioną

nieruchomość

Nr lokalu

zamieszkuje

rodzina

wielodzietna w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Rodzina składa
się z ………… osób, w tym ………… dzieci.

……………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………………..
(czytelny podpis)

Objaśnienia:
1. Przez członka rodziny wielodzietnej rozumie się rodzinę, w skład której wchodzą:
a. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje
dzieci bez względu na ich obecny wiek (przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka),
b. dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się,
- bez ograniczeń wiekowych
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Oświadczenie zobowiązuje się złożyć właściciel nieruchomości, na której
zamieszkuje
rodzina
wielodzietna, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, wraz z
Deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której
powstają odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Twardogóra.
4. Jeżeli nieruchomość należy do wspólnoty mieszkaniowej, lub Spółdzielni Mieszkaniowej , właściciel
nieruchomości informuje zarządcę, zarządzającego, administratora, spółdzielnię, na niniejszym oświadczeniu o
przysługującej zniżce. Następnie wspólnota albo spółdzielnia, na podstawie danych zawartych w oświadczeniu,
złożą do Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra zbiorczą deklarację, w której opłata zostanie odpowiednio
zmniejszona.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56-416
Twardogóra.
2.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iodo@twardogora.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewidencji umów zawartych przez Urząd
Miasta i Gminy Twardogóra, realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwolnienie w części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wydania tytułu wykonawczego, przeprowadzenia kontroli, wydania
decyzji określającej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wydania decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na
raty lub odroczeniu termin płatności, wydania decyzji określającej z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami, sankcji karnych na podstawie: art. 6k, art. 6m, art. 6o, art. 6qa, art. 6q, art. 9u i art. 10 Ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010),
art. 30 ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze
zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa
to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z
późn. zm.).
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji ww. umów oraz do celów
kontaktowych

