WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

PESEL (bez kresek)

REGON / NIP (bez kresek)
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(dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)

(dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi)

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, na której zamieszkują
mieszkańcy.
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, to obowiązany do ich wykonania
jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty mogą w drodze umowy
zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu,
obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo
spółdzielnie mieszkaniową.

Miejsce składania:

Urząd Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28, 97 – 300 Piotrków Trybunalski.

Termin składania:

1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) W terminie do 10 dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3) W terminie 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca.

A.1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):
korekta deklaracji

pierwsza deklaracja
(data powstania obowiązku ………………...)

deklaracja zmieniająca

(data powstania zmian………………...)

(data powstania/ustania obowiązku………………. )

A.2. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ (nowej):
zbycie nieruchomości
zmiana ilości osób
zmiana danych
inne (jakie?)…………………………………….
……………………………………..……………………………………..…………………………………….………….…………....

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B. 1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel nieruchomości

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

inny podmiot władający nieruchomością (jaki?)…………………………

B. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE

* dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

Imię (pierwsze i drugie), nazwisko**/ Pełna nazwa osoby prawnej* (jednostki nie posiadające osobowości prawnej)

Imię ojca, imię matki **
B. 3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
* dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Telefon i adres e-mail
B. 4. WYRAŻENIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w sprawach związanych ze złożoną deklaracją i opłatami:
(zaznaczyć włąściwy kwadrat)

elektronicznie e-mail- ……...…………………….….…

telefonicznie (sms) na nr ……………………….

nie wyrażam zgody

B. 5. ADRES DO KORESPONDENCJI

Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby / adres zamieszkania wskazany w części B.3. deklaracji.

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

B. 6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(Osobą upoważnioną do składania deklaracji może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. członek reprezentacji wskazany w KRS,
opiekun prawny, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie).

Osoby upoważnione do reprezentowania (podstawy umocowania i sposób reprezentowania):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. DANE
DANE NIERUCHOMOŚCI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
ZAMIESZKAŁEJ –– dla
dlaktórej
którejskładana
składana
jest
deklaracja
C.
jest
deklaracja
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Kod pocztowy
97-300

Piotrków Trybunalski

Punkt gromadzenia odpadów, jeśli jest inny niż ww. adres nieruchomości:
D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZEBRANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY1
Podać liczbę zamieszkałych osób w nieruchomości wskazanej w części C

ilość osób

Miesięczna kwota opłaty (liczba osób pomnożona przez stawkę na miesiąc )
2

……………………..
0

złotych/miesiąc ……………………..

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Data wypełnienia deklaracji:
(dzień – miesiąc – rok)
–

–

Dane osoby składającej deklarację / osoby reprezentującej składającego deklarację
(niepotrzebne skreślić)
……………………………………………
Czytelny podpis / podpis i pieczęć

F. ADNOTACJE URZĘDU:
……………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

OBJAŚNIENIA:

1. Zgodnie z art. 5 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.
2.Zgodnie z art. 6 i ust. 2 cytowanej ustawy 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.
3. Zgodnie z art. 6m ust. 1, 2, 4 i 5 pkt 1, cytowanej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny,
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2. Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4. Zgodnie z art. 6ka ust. 1 cytowanej ustawy w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
trzykrotność stawki ustalonej zgodnie z uchwałą, o której mowa w art. 6k ust. 1. i ustalona zostanie w drodze decyzji wydanej przez uprawniony organ.

INFORMACJA:

1. Administratorem danych wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, jest Prezydent
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z siedzibą: Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.: 44 732 77 01, adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest Pani Anna Pełka adres e-mail: a.pelka@piotrkow.pl
2. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy jest obowiązkiem właściciela nieruchomości
i wynika z art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Zbieranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
jest obowiązkowym zadaniem gminy i wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

1

2

Selektywny sposób zbierania odpadów polega na segregacji odpadów zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego wprowadzonym uchwałą
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

