POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/118/2020 Rady Miejskiej w Pieńsku z 28-01-2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości w gminie Pieńsk, na których zamieszkują
mieszkańcy
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019, poz.2010 ze zm.)
właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Pieńsk
Punkt Obsługi Klienta, Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 29

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

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIEŃSK
UL. BOLESŁAWIECKA 29
59-930 PIEŃSK
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja

□ zmiana danych w deklaracji
…............................................................
(dzień – miesiąc - rok)
data zaistnienia zmian

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Lokator
□ Inny
D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
3. Nazwisko
5. Data urodzenia

□ Zarządca

□ Posiadacz

4. Imię/Imiona
6. PESEL

8. Imię ojca

7. Telefon
9. Imię matki

D.2. Pozostałe podmioty
10. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa
11. NIP

12. REGON

13. Telefon

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

20. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
24. Gmina

25. Ulica

26. Nr domu

29. Kod pocztowy

30. Poczta

Pieńsk
28. Miejscowość

59-930

Pieńsk

27. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁAT
31. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje
……………. osób (podać liczbę mieszkańców)

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba mieszkańców

Ilość osób do 4
mieszkańców włącznie

Iloczyn liczby
mieszkańców i stawki
opłaty

Stawka opłaty
określona w
uchwale Rady
Miejskiej

32.

X

33.

=

34.

0.00
Zł

Ilość osób powyżej 4
mieszkańców

35.

36.

37.

0.00
38.

Miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
imię

DEKLARACJĘ/

nazwisko

OSOBY

0.00

REPREZENTUJĄCEJ

Data złożenia deklaracji

Czytelny podpis składającego deklarację

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub
wpłacania jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)
I. ADNOTACJA ORGANU

INFORMACJE
A. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w gminie Pieńsk, na których zamieszkują
mieszkańcy.
B. Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
C. Organem właściwym, do którego należy złożyć deklarację jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk. Formularz
można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku – Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Bolesławieckiej 29, w
Pieńsku.
D. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu 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.
E. 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.
F. 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
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.
G. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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) Dz. U. UE. L. 119.1
z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Pieńsk - Urząd Miasta i Gminy Pieńsk z siedzibą w
Pieńsku (59-930), przy ul. Bolesławieckiej 29. Z administratorem można skontaktować się mailowo:
piensk@piensk.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@piensk.com.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia utrzymania czystości
i porządku poprzez zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2018 poz. 1454 z późn. zm.)
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, na
podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz
przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z
przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawia zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454
z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA
I. E. dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
II. F. poz. 31 – podać faktyczną ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość, a nie ilość zameldowanych osób.
III. G. suma poz. 32 i 35 – winna być równa z poz.31
poz. 33, 36 – należy wybrać i wpisać określoną stawkę opłaty uzależnionej od ilości osób zamieszkałych w
nieruchomości.
poz. 34, 37– iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty.
poz. 38- miesięczna kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

