Załącznik nr 1 do Uchwały NR XIX/122/20
Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 22 stycznia
2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE , DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1.

PESEL składającego deklaracje

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSICE
2. Data złożenia
Dzień - Miesiąc – Rok
____-____-______
Podstawa prawna
Składający

Termin składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych w Gminie Prusice
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to także
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w
zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklaracje w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Organ właściwy do złożenia deklaracji

Burmistrz Gminy Prusice

Miejsce składania

ul. Rynek 1, 55-110 Prusice

B. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

Deklaracja składana po raz pierwszy

- data powstania obowiązku opłaty………………………………………………

Nowa deklaracja w związku ze zmianą danych - data powstania obowiązku opłaty (data zaistnienia zmiany)……………………
Korekta deklaracji

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
4.

Rodzaj podmiotu

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie
inny, jaki………………………………………
D. DANE IDENTYFIKACYJNE (niepotrzebne skreślić)
* dotyczy osób fizycznych
** dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi
D.1. Tytuł prawny władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
5. Rodzaj własności/posiadania
właściciel

współwłaściciel

współużytkownik wieczysty

posiadacz samoistny

współposiadacz samoistny

posiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)

współposiadacz zależny (np. najemca, dzierżawca)

użytkownik wieczysty

zarządca, administrator

inna forma władania nieruchomością, jaka………………………

D.2. Imię i nazwisko, PESEL* /pełna nazwa, NIP** składającego deklarację

D.2.1. Data urodzenia*

/ nazwa skrócona*

D.2.2. Adres zamieszkania /adres siedziby składającego deklarację
Województwo

6.

Kraj

7.

9.

Gmina

10. Ulica

8.

Powiat

11. Nr domu/nr lokalu

12. Miejscowość

13. Kod pocztowy

14. Nr telefonu/adres e-mail

D.3. Dane współmałżonka/ dane współwłaściciela- Imię i nazwisko PESEL
( w przypadku większej liczby współwłaścicieli, dane należy zamieścić w odrębnym załączniku)

D.3.1. Adres zamieszkania współmałżonka/ współwłaściciela
15. Kraj
16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu/nr lokalu

21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Nr telefonu/adres e-mail

D.4. Lokalizacja nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
24. Miejscowość

25. Ulica

27. Nr ewidencyjny działki

26. Nr domu/ nr lokalu

D.5. Nieruchomość wskazana w części D.4. jest: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zamieszkała (nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy)

w części zamieszkała na nieruchomości mieszanej

E. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
28. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.4.
niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik, na którym
zagospodarowywane są odpady zielone i biodegradowalne

TAK

NIE

OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości wskazanej w części D.4.
39. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje:
30. ……………………………………….
(należy podać liczbę mieszkańców)
31. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata stanowi iloczyn; liczba osób x stawka
32. Liczba osób (poz. 31)

33. Stawka

34. Miesięczna opłata (poz. 32 x poz.33)

UWAGA!
Jeżeli w dziale E. 28 zaznaczono TAK należy zastosować częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny
od jednego mieszkańca.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO
DEKLARACJĘ (niewłaściwe skreślić)

…………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko

…………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis / pieczęć
ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujacy deklaracje)

POUCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z
2019 r. poz. 1438 ze zm.) deklaracja złożona przez zobowiązanego stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego.

OBJAŚNIENIA
1. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110
Prusice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem.
3. Pole pierwsza deklaracja należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomość
wskazaną w części D4.
4. Pole nowa deklaracja należy zaznaczyć znakiem „X” 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.
5. Pole korekta deklaracji należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku błędu (np. oczywista omyłka
pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
6. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Gminy Prusice o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
7. 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.
8. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w
deklaracji, Burmistrz Gminy Prusice określi 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, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
9. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (liczba mieszkańców x stawka opłaty = opłata za
gospodarowanie odpadami). Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Opłatę należy uiszczać bez wezwania zgodnie z uchwałą w sprawie
terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Klauzula informacyjna
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań
publicznych z zakresu administracji jest Burmistrz Gminy Prusice z siedzibą 55-110 Prusice, ul.
Rynek 1, w imieniu którego działania realizuje Urząd Miejski w Prusicach ul. Rynek 1, 55-110
Prusice.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej nałożonych
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(tekst jedn. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej
następstwem prowadzonego postepowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek,
rozpatrzenia wniosku lub skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat
do końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami, służbą , organom
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w
otrzymaniu danych.
5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią
Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli
będziemy musieli przenieść Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG
dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci klauzul modelowych i zapewniamy, że
odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiadają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy
określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek posiadania danych osobowych(w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania
lub/i zameldowania)wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego
postępowania administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich
rozpatrzenia.
9. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na
adres e-mail i.miszczuk@prusice.pl lub wysyłając pismo na adres: Urząd Miejski w Prusicach ul.
Rynek 1, 55-110 Prusice. W przypadku jakichkolwiek pytań można także kontaktować się
telefonicznie pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 44

………………………………………
(data i podpis)

