Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/120/2020
Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 16 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dotyczy nieruchomości zamieszkałych
Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia właściciel nieruchomości
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2019 r., poz. 2010/
Składający: Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Szczytno
Termin składania: - 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
- 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.

A. NAZWA I ADRES ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI– zaznaczyć poprzez postawienie
znaku „X”
pierwsza deklaracja1)
data powstania obowiązku opłaty
………………………
nowa deklaracja-zmiana danych2)

data zaistnienia zmian

………………………

ustania obowiązku uiszczania opłaty4)

data ustania obowiązku

………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ – zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
właściciel, współwłaściciel5)
użytkownik wieczysty
inny podmiot ………………………………
osoba fizyczna

osoba prawna

Nazwisko:

jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej
DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (w przypadku, gdy
współwłaścicieli jest więcej aniżeli jeden, pozostałe osoby
wypełniają załącznik Nr 1A do deklaracji)
Nazwisko:

Imię:

Imię:

PESEL

PESEL

DANE PODATNIKA (osoba fizyczna)

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon/e-mail:

Poczta:

Telefon/e-mail:

Imię ojca:

Imię matki:

Imię ojca:

Imię matki:

Nr lokalu:

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty: 5)

__

____

____

____

____

DANE PODATNIKA (podmiot inny niż osoba fizyczna)
Nazwa Pełna:
Regon:
ADRES SIEDZIBY

Nip:

____

____

Nr lokalu:

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Tel:

Nr lokalu:

e-mail:

Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty: 6)

__

____

____

____

____

____

____

ADRES DO KORESPONDENCJI: (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego
deklarację)
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE SZCZYTNA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu
Nr ew. działki w rej. gruntów:
E. OŚWIADCZAM, że na mojej nieruchomości będzie powstawał popiół- zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
TAK
NIE
F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ /WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane
będą w sposób selektywny.
Ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, na której powstają odpady: ………………….………………………….
/należy podać liczbę mieszkańców7)/

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny od nieruchomości
w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość: (zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności)

..………………………………………………
/należy podać stawkę opłaty /
OŚWIADCZAM, że na mojej nieruchomości bioodpady, będą kompostowane /zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”/:
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
W przypadku korzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów, powstających na ww. nieruchomości,
kwota zwolnienia wynosi: (zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności)

…..…………………………………………….
/należy podać kwotę zwolnienia/

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu zwolnienia z tytułu
kompostowania wynosi:
……………………….………………..........................………
/należy podać łączną wysokość opłaty tzn. ilość osób x stawka – kwota zwolnienia /

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 ich swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L2016.119.1) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie jest: Burmistrz Miasta Szczytno, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno. Do
kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim
w Szczytnie pod adresem iod@um.szczytno.pl. bądź w siedzibie administratora.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu związanym z realizacją obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
3. W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt 2 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z miastem Szczytno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta
Szczytno, w tym: podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,
6.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Szczytnie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
7.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…..………………………………………..

……………………………………………..
Czytelny podpis 9)

Miejscowość, data

Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

…..………………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………………..
Czytelny podpis 9)
……………………………………………..
Czytelny podpis 9)

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1. 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 z późn. zm.), w przypadku nie wpłacenia opłaty w terminie
lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2. Niniejszy formularz przeznaczony jest dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych
i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.
W przypadku gdy obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych, w takim
przypadku podmioty, o których mowa, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do
wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. W przypadku gdy w danymi 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 posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację dla
każdej nieruchomości.
5. W przypadku gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć dokument
potwierdzający pełnomocnictwo. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu,
wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz.
1000 z późn. zm.) w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest
zwolnione od opłaty skarbowej.
6. Punkt F dotyczy właścicieli nieruchomości, na których są budynki mieszkalne jednorodzinne bądź wielorodzinne, a także stale
i czasowo zamieszkują mieszkańcy.
7. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
OBJAŚNIENIA
1. Pierwsza deklaracja – 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 lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych /art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2019 r., poz. 2010/.
2. Nowa deklaracja-zmiana danych - 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 /art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010/.
3. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji określona
zostanie w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
4. Ustanie obowiązku uiszczania opłaty-w przypadku zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży nieruchomości lub
czasowego opuszczenia nieruchomości, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia nowej deklaracji, w celu zgłoszenia ustania
obowiązku uiszczania opłaty, załączając jednocześnie stosowne uzasadnienie.
5. Właściciel nieruchomości-rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
6. Podanie rachunku bankowego jest dobrowolne.
7. Należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości.
Miejsce zamieszkania – to miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych
nieobecności, związanych z wypoczynkiem, urlopem, interesami lub leczeniem medycznym, itp.
Mieszkaniec – to osoba mieszkająca w miejscu zamieszkania przez okres od 6 do 12 miesięcy i wytwarzająca odpady komunalne.
8. Opłatę z części F należy uiszczać bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry , którego dotyczy obowiązek
ponoszenia opłat.
a) w przypadku obowiązywania niniejszej uchwały, pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić
w terminie 14 dni od dania zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
b) 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 do Burmistrza Miasta Szczytno 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.
c) Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na rachunek bankowy GMINY MIEJSKIEJ SZCZYTNO
o numerze 07 1160 2202 0000 0002 4058 9196 Bank Millennium S.A.
9. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisywania deklaracji. Dokumentem
upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np. pełnomocnictwo, prawomocne postanowienie sądu ustanawiające przedstawiciela
ustawowego, uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o określeniu sposobu zarządu
nieruchomością wspólną i powierzeniu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp.

