Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX.161.2020
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 4 maja 2020 r.

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,
ze. zm.), zwana dalej ustawą
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy
Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień. Deklaracje w formie elektronicznej przesyła się
za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl
Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Burmistrz Strumienia, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień
Terminy składania deklaracji:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych
2) 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. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□

pierwsza deklaracja

□

zmiana danych zamieszczonych
w złożonej wcześniej deklaracji,
będących
podstawą
ustalenia
wysokości opłaty

□

korekta deklaracji – zmiana
danych zamieszczonych w złożonej
wcześniej deklaracji, nie będących
podstawą
ustalenia
wysokości
opłaty

data powstania obowiązku ponoszenia opłaty (miesiąc-rok)1) ____-_______
data zaistnienia zmiany (miesiąc-rok)2) ____-_______

korekta za okres (miesiąc-rok)3): od ___-_____ do ___-_____

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x)
Składający:

□ Osoba fizyczna

□ Osoba prawna
Nazwisko i Imię / Pełna nazwa

□ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

PESEL (osoby fizyczne)

REGON (nie dotyczy osób
fizycznych)
Tytuł prawny do władania nieruchomością:

NIP (dot. przedsiębiorców)

□ właściciel, □ współwłaściciel, □ użytkownik wieczysty, □ współużytkownik wieczysty, □ posiadacz samoistny,
□ posiadacz zależny (np. dzierżawca)....................., □ inny (np. zarządca)..........................
ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Poczta:

Kod pocztowy:

Nr tel.:

Numer/y działki (dotyczy tylko nieruchomości którym nie
przypisano numeru porządkowego):

Nr domu/lokalu:

Adres e-mail:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić w przypadku adresu nieruchomości innego niż adres zamieszkania)
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:

Nr domu/lokalu:

Numer/y działki (dotyczy tylko nieruchomości którym nie przypisano numeru porządkowego):
D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
Oświadczam, że liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości oznaczonej w części B lub C wynosi:
……….………………………
(liczba mieszkańców)

E. SPOSÓB GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x):

□ TAK

□ NIE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1. Stawka opłaty4)

……zł/osobę/miesiąc

F.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w punkcie D
F.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (stawkę opłaty z poz. F.1. należy pomnożyć przez liczbę osób

……
……zł/miesiąc

zamieszkujących nieruchomość z poz. F.2 )

F.4. Kwota przysługującego zwolnienia4) (kwotę zwolnienia należy
pomnożyć przez liczbę mieszkańców z pozycji F.2.) Dotyczy tylko nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

……zł

F.5. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia (kwotę z pozycji
F.3. pomniejszyć o kwotę zwolnienia z poz. F.4). Wypełnić tylko
w przypadku zaznaczenia „TAK” w poz. E.

……zł/miesiąc

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów określonych w 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani
prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu reprezentowany przez Burmistrza Strumienia
z siedzibą w Strumieniu przy ul. Rynek 4.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych. Można
się z nim skontaktować poprzez adres email: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizowania obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia
czystości i porządku na terenie gminy Strumień i tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w szczególności.:
a) prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od Pani/Pana,
jako właściciela nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Strumień, w związku ze złożeniem przez Panią/Pana deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innych wniosków dotyczących realizacji usług związanych
z systemem gospodarowania odpadami w gminie
b) realizacji zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także
jej poborem, rozliczeniem oraz ewentualną windykacją i egzekucją,
c) prowadzenia korespondencji różnymi kanałami komunikacji, związanej z gospodarką odpadami komunalnymi.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący
na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych
w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
w przypadkach i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu RODO.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Pana/Pani narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zgodnie z art. 77 rozporządzenia.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
………………………….
data wypełnienia

………………………………………………………….
czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska
osoby składającej deklarację

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1438, ze zm.).
Zgodnie z art. 6o ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty 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 dostępne dane
właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

OBJAŚNIENIA
1)

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Strumienia
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. 6m ust. 2 oraz ust. 4 i ust. 5 pkt 1) ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku zmiany danych. Zakazu tego nie stosuje się, gdy właściciel nieruchomości złoży nową
deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
3)
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji, w której należy wskazać okres,
którego korekta dotyczy (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa).
4)
Zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu.

