Załącznik do
uchwały nr 142/XV/19
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 28 listopada 2019 roku
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

______________________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Podstawa prawna:

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
………………………………….………
miesiąc/rok powstania obowiązku opłaty
□ zmiana danych zawartych w deklaracji

………………………………….………
miesiąc/rok zaistnienia zmian w opłacie

W przypadku zmiany danych podać uzasadnienie:

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Składający:
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*

Numer telefonu

Numer NIP**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/arkusz/numer działki

Nr lokalu

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części C (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
niniejszej deklaracji wyposażona jest w kompostownik, w którym zagospodarowane będą bioodpady stanowiące odpady komunalne
powstające na terenie nieruchomości:
❑ TAK

(zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x” )

❑ NIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……….………….
(liczba mieszkańców)
Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
….………………….……….

X

………………………………

(liczba mieszkańców)

=

(stawka opłaty)

………………………….………… zł
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji znajduję się: ……….………………………………...
(Liczba domków letniskowych
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe)
Wyliczenie rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
….………………….………….
(liczba domków letniskowych)

X

………………….…………
(roczna ryczałtowa stawka opłaty)

=

………………………….…………

zł

(iloczyn domków letniskowych i stawki opłaty)

Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł
(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..………...)

D. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Urząd
Miasta i Gminy w Ślesinie informuje, iż:
Klauzula informacyjna
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin,
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15,
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie sekretariat@slesin.pl
c) telefonicznie: 63 2704011
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Następnie, Państwa dane będziemy
przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, z
którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań Administratora, wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o
archiwizacji dokumentów
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

E. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wypłacenia jej w niepełnej
wysokości, 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 ze zm.).
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer
PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.
2) Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części C deklaracji, podzielono na dwie grupy opisane
w punktach 1 i 2:
Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo
zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C pkt 1, E.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.
W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, należy zastosować stawkę uwzględniającą ulgę w tym zakresie.
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w
częściach: A, B, C pkt 2, E.
Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczą odpadów gromadzonych w sposób selektywny. Na terenie Miasta i
Gminy Ślesin oznacza to gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów, o których mowa w
uchwale Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin. Stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała.
4) Terminy w jakich należy dokonać opłaty określa uchwała Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie
Gminy Ślesin zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przelewem na rachunek bankowy
Gminy Ślesin, gotówką u inkasentów lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, a także w innej formie określonej w art. 60 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)
6) Miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych
nieobecności w szczególności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.

