Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/179/2020
Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31.07.2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE SKARYSZEW DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI
LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Podstawa prawna:
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2010)
Właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
Składający:
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, na której zamieszkują
mieszkańcy.
Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie, ul. Juliusza Słowackiego 6, 26 – 640 Skaryszew.
Miejsce składania:

Termin składania:

- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE I WPISAĆ DATY
POWSTAJĄCYCH ZMIAN)

PIERWSZA DEKLARACJA
obowiązuje od

.......-…….-….…..
dd mm rrrr

KOREKTA DEKLARACJI

ZMIANA DANYCH

obowiązuje od …..-…….-…... do …..-…...-…….
dd mm rrrr
dd mm rrrr

obowiązuje od .…...-…....-………
dd mm rrrr

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE)
WŁAŚCICIEL

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

ZARZĄDCA
NIERUCHOMOŚCI

INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJI (W PRZYPADKU OSÓB PRAWNYCH WPISAĆ NIP I REGON)
OSOBA FIZYCZNA

IMIĘ/IMIONA

NAZWISKO

PESEL

OSOBA PRAWNA I JEDNOSTKA
ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ

OSOBA PRAWNA

NIP

REGON

NR. TEL.

ADRES E-MAIL

E. ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(UWAGA ! NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI PODAĆ JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI )
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY
DZIAŁKI

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIACYCH ODPADY KOMUNALNE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
POSIADAM KOMPOSTOWNIK I KOMPOSTUJĘ W NIM
BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

NIE POSIADAM KOMPOSTOWNIKA I NIE KOMPOSTUJĘ W NIM
BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

.................... zł/osobę/miesiąc

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F
.......................................
3. Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty wykazaną w pozycji H 1 należy pomnożyć przez liczbę
osób wykazaną w pozycji H 2)

.
................... zł/miesiąc

I. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Kwota przysługującego zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym określona w uchwale Rady Miejskiej w Skaryszewie.

.................... zł/osobę/miesiąc

2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części F.

……………………

3. Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę wskazaną w pozycji I 1 pomnożyć przez liczbę osób
wskazaną w pozycji I 2).

.................... zł/miesiąc

4. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczna kwotę opłaty
wskazana w pozycji H 3 pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wskazana w pozycji I 3).

.................... zł/miesiąc

J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
IMIĘ

NAZWISKO

DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ

………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

(DD-MM-RRRR)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE
W PRZYPADKU NIEWPŁACENIA W OKREŚLONYCH USTAWOWO TERMINACH WYLICZONEJ KWOTY
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB WPŁACENIA JEJ W NIEPEŁNEJ
WYSOKOŚCI, NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU
WYKONAWCZEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 ROKU
O
POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI (DZ.U. Z 2019 R., POZ. 1438).
Objaśnienia:
1. Zgodnie z art. 6 m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.
4. Opłatę z pozycji H i I należy wpłacać w odstępach kwartalnych w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września,
15 listopada przelewem na indywidualny rachunek bankowy dla dokonywania tej płatności.
5. W części H oraz I dotyczącej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość należy podać liczbę osób faktycznie
zamieszkujących daną nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych.
6. Stawki przyjęte uchwałą Nr XXVIII/178/2020 Rady Gminy Miejskiej w Skaryszewie z dnia 31.07.2020 r. wynoszą:
1) Stawka od osoby (nieruchomość zamieszkała bez kompostownika) –15 zł,
2) Stawka od osoby (nieruchomość zamieszkała z kompostownikiem) – 12 zł
Klauzula Informacyjna (RODO)

Odpady komunalne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd miasta i Gminy w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego
6, 26-640 Skaryszew
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w urzędzie za pomocą adresu iodo@skaryszew.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania projektu
decyzji administracyjnej, wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia,
realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w
gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmiot realizujący umowę o wywóz odpadów komunalnych,
Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne
oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6.Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej
załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011
w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu
działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego
ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

………………………………………………………..
Data i podpis

