
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Nr dokumentu Załącznik
do uchwały Nr XXVII/230/21
Rady Miejskiej w Siedliszczu
z dnia 18 listopada 2021 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników

wieczystych oraz osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz nieruchomości na których znajdują się
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowa.

Termin składania: Deklarację  należy  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego  mieszkańca  lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość
opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  -  deklarację  składa  jedynie  właściciel  nieruchomości  wobec  którego
uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

01.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU
UL. SZPITALNA 15A, 22-130 SIEDLISZCZE

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

02. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
q 1. deklaracja - powstanie obowiązku od (data) ............………........................................

q 2. nowa deklaracja – zmiana danych od (data) ............………........................................

q 3. korekta deklaracji – obowiązuje od (data) ............………...................…......................

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

03. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
q1. właściciel                                                       q 2. współwłaściciel                                             q3.użytkownik wieczysty

q4. jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu        q5. inne podmioty władające nieruchomością

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE

04. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)

q1.osoba fizyczna                             q 2. osoba prawna                                q3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

05. Imię i nazwisko / Nazwa pełna

06. Numer PESEL 07.NIP (jeśli obowiązuje składającego deklarację) 08.Data urodzenia

09.Imię ojca 10.Imię matki

D. 2. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA

11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19.Kod pocztowy 20. Poczta

21.Numer telefonu

E. DANE NIERUCHOMOŚCI (GOSPODARSTWA DOMOWEGO) NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

F. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT

22. Oświadczam że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji prowadzone jest gospodarstwo domowe:  
        (zaznaczyć właściwy kwadrat):
q  1. gospodarstwo małe (składające się z 1 osoby)
q  2. gospodarstwo duże (składające się z 2 lub więcej osób)

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH ODPAD KOMUNALNY

23. Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
q 1. TAK posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
q 2. NIE posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiące odpady komunalne



H. ŁĄCZNA KWOTA OPŁAT

Miesięczna opłata za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  (oblicza  i  wpisuje  właściciel  nieruchomości)  –
zgodnie z treścią aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie wyboru metod ustalenia
opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

24.

...…….........zł ............gr

Kwota zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości) - zgodnie z treścią
aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym.

25.

..…….........zł ............gr

Wysokość opłaty miesięcznej (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości)
(należy od kwoty z poz. 24 odjąć kwotę z poz. 25)

26.
…..............zł ............gr

Wysokość opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnym (oblicza i wpisuje właściciel nieruchomości).
(należy kwotę opłaty miesięcznej z poz. 26 pomnożyć przez 3)

27.
......….......zł.............gr

I. RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY (DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,

28. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji, znajdują się (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

q  domki letniskowe                                             q  inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

29. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji, znajduje się ……….…... domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Kwota ryczałtowej opłaty rocznej od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowej  (oblicza  i  wpisuje  właściciel  takiej  nieruchomości)  –  zgodnie  z  treścią  aktualnie
obowiązującej  uchwały Rady Miejskiej w Siedliszczu w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i  ustalenia stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

30.

..…..............zł.............gr

J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)

31. Liczba i nazwy załączników

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

32. Imię

.....................................................................................................................

33. Nazwisko

.................................................................................................................

34. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

                                  
 ....................................................................................................................

35. Podpis właściciela lub osoby władającej nieruchomością/
        osoby reprezentującej

...................................................................................................................

L. ADNOTACJE ORGANU:

36. Data 37. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).

Klauzula informacyjna dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, in -
formuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze, 82 569 22 02.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:iod@zeto.lublin.pl we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpada -
mi komunalnymi;
b) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie dane osobowe będą przetwarzane w celu przymu-
sowego jej ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
c) zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawą z dnia  
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat
od momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji  wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego
trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące
usługi serwisu i wsparcia dla Urzędu.
7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
8.  Przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych  z  siedzibą ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa.
9.Podanie  przez  Panią/Pana danych osobowych w deklaracji  o  wysokości  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  jest  wymogiem ustawowym. W razie  jej
niezłożenia Burmistrz Siedliszcza w drodze decyzji określi wysokość opłaty.


