URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ

DO - 2

Wpłynęło ………………………………

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PESEL/REGON

L.dz. ……………………………………

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/204/2020
Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 19 listopada 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI WIELOLOKALOWYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Składający:

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. MIEJSCE I OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
Cel złożenia deklaracji1 (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ……-……-…………)
nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany ……-……-…………)
korekta deklaracji

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podmiot składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości

Współwłaściciel

Najemca, dzierżawca

Użytkownik wieczysty

Zarządca nieruchomości

Posiadacz samoistny

Inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko

Pierwsze imię

Drugie imię

Pełna nazwa (nie dotyczy osób fizycznych)

Nr telefonu/adres poczty elektronicznej

C.1. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne2
Miejscowość

Ulica

Nr domu/Nr działki

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

C.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z C.1.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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Nr lokalu

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C.1.
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Siewierzu w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Miesięczna kwota opłaty (należy pomnożyć liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość przez stawkę opłaty)

zł/osobę
zł

E. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

Czytelny podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

………-………-………………

F.
POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( j.t.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1427).
G. ADNOTACJE ORGANU

OBJAŚNIENIA:
1. Cel złożenia deklaracji:
- pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- nową deklarację należy złożyć w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi np. w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na nieruchomości,
- korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia złożonej deklaracji spowodowanego błędem lub omyłką. Do deklaracji
korygującej należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 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), zwanym dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz z siedzibą w Siewierzu, przy ul. Żwirki i Wigury 16,
2) Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz przy ul. Żwirki i Wigury 16,
e-mail: iod@siewierz.pl, tel. 32 64 99 405,
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze
Danych Osobowych wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca zamieszkania lub
siedziby, adresu nieruchomości, numeru telefonu właściciela nieruchomości, adresu poczty elektronicznej właściciela nieruchomości oraz innych
informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego w celu naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i czynnościami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
4) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz nie będą przekazywane
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej,
5) Posiada Pan/Pani prawo żądania: - dostępu do treści swoich danych, - ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane,
7) Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adresu miejsca zamieszkania lub siedziby,
adresu nieruchomości, numeru telefonu właściciela nieruchomości, adresu poczty elektronicznej właściciela nieruchomości oraz innych informacji
niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego jest obowiązkowe i ich zakres wynika z przepisów prawa.
8) Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych tj. przez okres, co najmniej 10 lat,
9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
w Warszawie, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
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