…………………………………………….
Potwierdzenie wpływu deklaracji
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

___________________________________________________________________________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Pełczyc
ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□

□

pierwsza deklaracja

(data zamieszkania …………-…………-………………….)

zmiana danych zawartych w deklaracji

(data zaistnienia zmian …………-…………-………………….)

(dzień – miesiąc – rok)

(dzień – miesiąc – rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej)
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□
□

Własność

□

Współwłasność

□

Zarząd lub użytkowanie

Posiadacz zależny (najem lub dzierżawa, użyczenie)

□

□

Posiadacz samoistny

□

Użytkowanie wieczyste

Inna ……………………………

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Imiona rodziców*

Identyfikator podatkowy ( PESEL* / NIP**)

Identyfikator REGON**

Numer telefonu:

ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)
ADRES SIEDZIBY (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej)
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Imiona rodziców*

Identyfikator podatkowy ( PESEL* / NIP**)

Identyfikator REGON**

Numer telefonu:

ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)
ADRES SIEDZIBY (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

Gmina

Ulica

Miejscowość

Nr domu
Kod pocztowy

Nr lokalu
Poczta

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (dotyczy nieruchomości niezabudowanej oraz w przypadku braku nadanego numeru
budynku)

E. OŚWIADCZENIA

(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

1. Oświadczam, że bioodpady będę gromadzić w kompostowniku (DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
JEDNORODZINNYCH)

□ TAK

□

NIE

F1. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy właścicieli
nieruchomości zamieszkałych
Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w części D
Stawka opłaty

2, 3

zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

zł

F1b. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – dotyczy właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, w których istnieją gospodarstwa domowe, w których zamieszkuje
co najmniej 5 osób
Liczba gospodarstw domowych na nieruchomości zamieszkałej, w której
zamieszkuje co najmniej 5 osób

Stawka opłaty od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje co najmniej 5
osób 2

zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(iloczyn liczby gospodarstw domowych, w których zamieszkuje co najmniej 5 osób i
stawki opłaty)

zł

F2. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH – dotyczy właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
Pojemniki (worki) na odpady (należy podać liczbę pojemników / worków według poszczególnych pojemności)
120l

240l

260l

660l

770l

1100l

5m3

7m3

9m3

16m3

Liczba pojemników/
worków na terenie nieruchomości

Worek
120l

wskazanej w części D1

Stawka opłaty

2

Wysokość opłaty
miesięcznej (iloczyn liczby

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

zł

pojemników i stawki opłaty)

SUMA wysokości opłaty za poszczególne pojemniki / worki

F3. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe

………………………………….

Roczna ryczałtowa opłata2

………………………………… zł/ rok

Roczny wymiar opłaty

………………………………….zł/ rok

szt.

F4. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o
której mowa w pkt. F1, w części nieruchomość, o której mowa w pkt. F2 i w części
nieruchomość, o której mowa w pkt. F3 (czyli w części zamieszkałe, niezamieszkałe i
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
części nieruchomości zamieszkałej - F1
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
części nieruchomości niezamieszkałej – F2

zł
zł

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – F3
zł

SUMA OPŁAT

zł

G. ZAŁĄCZNIKI (jeżeli wystąpią)
1.
2.

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

……………………, ……...-……..-…………..
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(czytelny podpis właściciela)

I. ADNOTACJE ORGANU:

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1438).
– liczbę pojemników na danej nieruchomości stanowi iloczyn faktycznie podstawionych pojemników na danej nieruchomości i ilość
odbiorów odpadów komunalnych w miesiącu, określona w Uchwale Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2
– stawka opłaty określona w uchwale Rady Miejskiej w Pełczycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
3
– jeżeli w części E zaznaczono ,,TAK” należy odjąć od stawki opłaty kwotę zwolnienia za zagospodarowanie bioodpadów w
kompostowniku przydomowym (DOTYCZY TYLKO NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH).
1

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
Burmistrza Pełczyc w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Pełczyc 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) W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4) 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.
5) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za
kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie
z
art.
13
ROZPORZĄDZENIA
PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
I
RADY
(UE)
2016/679
z
dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach jest SOFTmar Joanna Marczewska, email: marczewska.asia@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 2 lit. A, b, c, e, f,
g, h, i, j RODO
Urząd Miejski w Pełczycach przetwarza dane osobowe , co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w
zależności od celu i podstawy prawnej jej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych zawartych w wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością
realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO- prawnie uzasadniony interes administratora może polegać na szczególności na
zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnieniach poprzez sieci i systemy administratora.
Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
Dane osobowe udostępniane prze Pan/ Panią mogą być przekazywane:

Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

Podmiotom przetwarzający, które na podstawie stosowych umów zgodnych z art. 28 RODO przetwarzają dane osobowe w imieniu
administratora danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez określony okres zgodny z rozporządzeniem 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.
Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:
a) Prawo dostępu do danych osobowych
b) Prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
c) Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO;
d) Prawo wniesieni sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO
e) Prawo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
f) Prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe
przetwarzane przez Administratora są niezgodne z przepisami RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

