PESEL/NIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ WYPEŁNIA RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Uchwała Nr XVI/88/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 6059)
Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie gminy Stawiski.
Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ STAWISK
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 Pierwsza deklaracja

 Nowa deklaracja - zmiana danych

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna

 inny podmiot

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję):
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty

 współużytkownik wieczysty

 posiadacz samoistny
 posiadacz

 współposiadacz
 zarządca

D.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. Osoba fizyczna
Nazwisko
Pierwsze imię/imiona
Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)
Nr telefonu
Adres e-mail
D.2. Pozostałe podmioty
Nazwisko/a i imię/ona wspólników/Nazwa pełna

Nazwa skrócona:
Nr KRS/NIP/REGON

Nr telefonu

Adres e-mail

Osoby upoważnione do reprezentowania:
…………………….………………………......podstawa umocowania……………….…………..……………………
……………………..…………………….....…podstawa umocowania………….……………..………………………
….…………………...…………...…...……….podstawa umocowania……………………………….………………..

D.3. Adres nieruchomości na terenie gminy Stawiski, na której powstają odpady komunalne
Miejscowość
Nazwa ulicy
Nr domu
Nr lokalu
D.4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Oświadczam, że:
Na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje …… osób/osoby.
(Należy podać liczbę mieszkańców)
 Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę opłaty niepodwyższonej*
 Powstające w moim gospodarstwie domowym bioodpady stanowiące odpady komunalne będą zagospodarowywane
w przydomowym kompostowniku.*
 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3 niniejszej deklaracji dotyczącej części
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odpady gromadzone są w:*





pojemniku o pojemności 120 l. – ............... szt,
pojemniku o pojemności 240 l. – ............... szt,
pojemniku o pojemności 1100 l. – ............... szt,
worku o pojemności 120 l. - ……………szt.,

Liczba osób

Stawka opłaty
miesięcznej [zł]

Obniżona stawka opłaty
miesięcznej [zł]**

Miesięczna kwota opłaty [zł]

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanej:
Pojemność
pojemnika/worka

pojemnik 120 l.
pojemnik 240 l.
pojemnik 1100 l.
worek 120 l.

Pouczenie:

Sztuk

Stawka opłaty

Miesięczna
kwota opłaty za
pojemnik/worek
[zł]

Miesięczna
kwota opłaty z
części
nieruchomości
zamieszkałej[zł]

Suma miesięcznej
opłaty za
pojemnik/worek i
miesięcznej opłaty
z części
nieruchomości
zamieszkałej [zł]

* zaznaczyć właściwie poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce
**obniżona stawka opłaty dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na
których zamieszkują mieszkańcy, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym
Powyższą opłatę należy wpłacić bez wezwania w terminie do 15 dnia następnego miesiąca
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr:
63 8762 1022 0031 6097 2000 0570
Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach
E. Informacja o załącznikach (do niniejszej deklaracji załączono):*
 dokument potwierdzający nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, a zwłaszcza:
dokument potwierdzający wykonywanie pracy oraz zamieszkiwanie w związku ze świadczoną pracą w miejscu jej
wykonywania poza granicami gminy Stawiski i powiatu kolneńskiego;
 zaświadczenie z bursy, internatu bądź domu studenckiego dotyczące zakwaterowania na dany rok szkolny/akademicki
w miejscu pobierania nauki,
 zaświadczenie od odpowiednich organów wojskowych, że w związku z pełnieniem służby posiada zakwaterowanie
w miejscu pełnienia tej służby poza gminą Stawiski i powiatem kolneńskim z określeniem czasu pełnienia tej służby,
 kopia deklaracji potwierdzająca, że mieszkaniec uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod
innym adresem,
 umowa najmu mieszkania pod innym adresem,
 dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (np. dokument potwierdzający zatrudnienie,
umowa najmu mieszkania lub inny dokument),
 oświadczenie właściciela, współwłaściciela, najemcy lub innego podmiotu władającego nieruchomością znajdującą się
pod innym adresem (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego formę władania: aktu własności, umowy najmu,
deklaracji lub innego dokumentu), iż dana osoba zamieszkuje na tej nieruchomości.
 Inne …………………………………………...……………………………………………………………………………..
Pouczenie: * zaznaczyć właściwie poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej kratce
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
………………………………………
(miejscowość i data)

…..……………………………….
(czytelny podpis)

G. ADNOTACJE URZĘDU (data i podpis przyjmującego formularz)
……………………………………..
(data)

……………………………..…..
(podpis)

POUCZENIE:
Niniejsza 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.)
OBJAŚNIENIA:
1)

2)

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Burmistrza Stawisk w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:
 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych,
 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.

3)

4)

5)

6)

W przypadku gdy w danym 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.
W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie
zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@stawiski.pl lub za pomocą elektronicznej platformy usług
administracji publicznej. Deklarację można również wypełnić w formie elektronicznej, która dostępna jest na stronie
www.bip.stawiski.pl.
KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) zwanego dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO
informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych.
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Stawisk z siedzibą przy Plac
Wolności 13/15, 18-520 Stawiski (nr tel.: 86 278 55 11), adres e-mail: sekretariat@stawiski.pl).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@stawiski.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę Stawiski obowiązków wynikających z
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane są przetwarzane w celu
wykonania usługi oraz sporządzenia i rozliczania deklaracji.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest Burmistrz Stawisk,
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

