Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/180/2020
Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 13 marca 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOSCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm).
Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm)
Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Pilźnie; 39-220 Pilzno, ul. Rynek 6
Termin składania deklaracji: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ PILZNA
ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat )
pierwsza deklaracja1
korekta deklaracji3.1
zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji3.2 (data zaistnienia zmiany ……..-……..-……)
Przyczyna/y złożenia deklaracji ………………………..………………………………………….……….
…………………………………………………………………………………….………………………...
………………………………………...………………………………………………………..…………...

C.

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Zaznaczyć właściwy kwadrat
właściciel
współwłaściciel
zarządca nieruchomości

D.

najemca, dzierżawca
użytkownik wieczysty
inny podmiot władający nieruchomością

DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Nazwisko i imię

4. PESEL

D 1. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY
5. Gmina

6. Miejscowość

7. Ulica

9. Kod pocztowy

10. Poczta

11. Nr telefonu

8. Nr domu / lokalu

D 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

E.

F.

G.

12. Gmina

13. Miejscowość

14. Ulica

15. Nr domu / lokalu

16. Kod pocztowy

17. Poczta

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA / WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
18. Imię i nazwisko

19. Adres zamieszkania

20. Imię i nazwisko

21. Adres zamieszkania

22. Imię i nazwisko

23. Adres zamieszkania

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Miejscowość

25. Ulica

27. Kod pocztowy

28. Poczta

26. Nr domu / lokalu
29. Nr ewidencyjny nieruchomości
w rejestrze gruntów

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
30. Oświadczam, że nieruchomość w części F jest wyposażona w kompostownik, a bioodpady zostaną
zagospodarowane poprzez kompostowanie (właściwe zaznaczyć):
TAK
NIE

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość w części F

31.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca, wynikająca z uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wysokość miesięcznej opłaty (liczbę osób wskazanych w poz. 31 należy pomnożyć
przez kwotę z poz. 32)
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu zagospodarowania bioodpadów
w kompostowniku (kwotę zwolnienia należy pomnożyć przez liczbę osób wskazanych
w poz. 31)
Wysokość miesięcznej opłaty po uzgodnieniu zwolnienia (od kwoty z poz. 33 należy
odjąć kwotę z poz. 34)

32.
33.
34.

35.

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
DEKLARACJĘ
36. Miejscowość, data

SKŁADAJĄCEGO

37. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia wymaganej kwoty opłaty z poz. 33 lub 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowić będzie
podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. 2019 poz. 1438 z późn. zm.)

OBJAŚNIENIA
1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. 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.
2. Zgodnie z art. 6m ust 2 cytowanej ustawy, 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. 1) korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji;
2) dotyczy zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiana stawek opłaty, zmiana
liczby mieszkańców)
4. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – Burmistrz Pilzna 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, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnia ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (Dz. U. UE L 119 z 5.4.2016) Administrator informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pilzna.
2. Kontakt do administratora: tel. 14 6807 720; e-mail: sekretariat@pilzno.um.gov.pl
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel.: 014 6807 739 lub pocztą
elektroniczną na adres e-mail: inspektorodo@gminapilzno.pl
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) i dane te przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji podmiotów opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tworzenia wykazów nieruchomości dla firmy wywozowej oraz Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Gminie Pilzno, wydawania decyzji, prowadzenia postępowania windykacyjnego oraz egzekucyjnego, prowadzenia
innych procedur zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 poz. 900 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego
na Administratora powyższymi przepisami.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom będącym dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez
Administratora do przetwarzania danych w ramach zawartych z nimi umów oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
w ramach prowadzonej korespondencji.
7. Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane
obowiązki wynikające z podpisania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami
prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji.
9. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy
prawne.
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji
będących wynikiem profilowania.

