
                            Załącznik nr 1  do uchwały Nr L/351/2022
                    Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 września 2022 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości zamieszkałej położnej na terenie Gminy Miejskiej Szczytno

Pola jasne niniejszej deklaracji czytelnie wypełnia składający
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i 
osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą 
położoną na terenie Gminy Miejskiej Szczytno.
Termin składania:  w terminie  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej  nieruchomości  odpadów  komunalnych  oraz  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym
nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należytej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych  powstających na danej nieruchomości.
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
□ pierwsza deklaracja                          □ korekta/zmiana danych             □  ustanie obowiązku uiszczania opłaty
  
  data zaistnienia obowiązku…………….…………...przyczyna zmiany……………………………………………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
     □ właściciel, współwłaściciel            □ użytkownik wieczysty             □ inny podmiot ………………………………………..

     □ osoba fizyczna                                □ osoba prawna                          □ jednostka organizacyjna nieposiadająca    
                                                                                                                            osobowości prawnej                                                    

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię: Nazwisko: Pełna nazwa firmy lub instytucji:

 PESEL:

NIP: REGON:

ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY
 Kraj:  Województwo: Powiat:  Gmina:

Ulica:  Nr domu: Numer lokalu:  Miejscowość:

Kod pocztowy: Poczta:  Telefon:  E-mail:

ADRES DO KORESPONDENCJI:  (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego 
deklarację)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA 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

  □  TAK                                           □ NIE       
F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
 Oświadczam, że:
          □ 1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
          □ 2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: (NIERUCHOMOŚĆ 
ZAMIESZKAŁA)SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ:

Liczba osób zamieszkujących na
nieruchomości wskazanej w części D:

Wysokość opłaty (iloczyn ilości osób
zamieszkujących oraz stawki opłaty)

Kwota przysługującego zwolnienia:

Wysokość opłaty po zwolnieniach



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Szczytno,  z  siedzibą:  12-100  Szczytno,  ul.  Henryka  Sienkiewicza  1,
sekretariat@um.szczytno.pl
2.Do kontaktów w sprawie  ochrony danych  osobowych wyznaczony został  Inspektor  Ochrony Danych w Urzędzie  Miejskim w Szczytnie,  pod
adresem: iod@um.szczytno.pl, tel. (89) 624 72 04, bądź w siedzibie administratora.
3.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z realizacją obowiązku odbioru i uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
4.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres  niezbędny do realizacji  celu przetwarzania,  lecz nie  krócej  niż  okres  wskazany w przepisach o
archiwizacji.
5.W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie bądź umów podpisanych z Gminą Miejską Szczytno przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem
jest Burmistrz Miasta Szczytno.|
6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia danych.
- W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.    

  …..………………………………………..                                                                                   ………………………………………………..
         Miejscowość, data                                                                                                                        Czytelny podpis

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

 …..………………………………………..                                                                                    ………………………………………………..
         Miejscowość, data                                                                                                                        Czytelny podpis

H. 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, w przypadku nie wpłacenia opłaty w terminie lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2. W przypadku gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający
pełnomocnictwo.  Złożenie  dokumentu stwierdzającego udzielenie  pełnomocnictwa albo jego odpisu,  wypisu lub kopii  podlega opłacie  skarbowej,
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) w wysokości 17,00 zł. Pełnomocnictwo
udzielone małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom, rodzeństwu jest zwolnione od opłaty skarbowej.
3. Deklaracja może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwom platformy ePUAP.

OBJAŚNIENIE
1.  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 zobowiązanych
do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. 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.  W przypadku posiadania  więcej  niż  jednej  nieruchomości,  ich właściciel  lub zarządca  zobowiązany jest  złożyć  odrębną  deklarację  dla  każdej
nieruchomości.
4.  Punkt D dotyczy właścicieli  nieruchomości,  na których są budynki mieszkalne jednorodzinne bądź wielorodzinne,  wielolokalowe, gdzie stale i
czasowo zamieszkują mieszkańcy.
5. 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.
6. Opłatę z części G należy uiszczać bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry za miesiąc, w którym powstał obowiązek
ponoszenia opłaty. 
7. 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. 
8.  Opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  należy  wnosić  na  rachunek  bankowy  GMINY  MIEJSKIEJ  SZCZYTNO  o  numerze  
68 8838 0005 2001 0103 8440 0010 Bank Spółdzielczy.
9. Deklarację podpisuje podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji lub osoba upoważniona do podpisania deklaracji.

mailto:sekretariat@um.szczytno.pl

