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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/200/20
Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Dzień – Miesiąc - Rok

____ - ____ - ________

Podstawa prawna: Art. 6n Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Składający : Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych,
- 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.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Urząd Miasta Lędziny – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Lędzińska 55
43-143 Lędziny

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

pierwsza deklaracja1 (data powstania obowiązku …………………………….)
nowa deklaracja2 ze względu na zmianę danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (data wystąpienia zmiany …………………………………..)

□

korekta deklaracji3 (data obowiązywania korekty …………………………....)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

□
□

właściciel nieruchomości
użytkownik wieczysty

współwłaściciel
zarządca nieruchomości wspólnej

□
□

najemca, dzierżawca
inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1. Osoba fizyczna
5. Nazwisko

6. Imię

7. Pesel

8. Data urodzenia (dzień – miesiąc – rok)

9. Nr telefonu*

10. Adres e-mail*

____-____-________
Poniższe pola wypełnia osoba fizyczna, gdy numer PESEL nie został nadany:
11. Imię ojca

12. Imię matki

D.2. Pozostałe podmioty
13. Nazwiska i Imiona wspólników/Nazwa pełna

14. Nazwa skrócona

15. NIP

16. Nr telefonu

D.3. Dane nieruchomości – na której powstają odpady komunalne4
17. Ulica

18. Nr domu

19. Nr lokalu

20. Kod pocztowy

D.4. Adres do korespondencji – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3.
21. Kraj

22.Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Nr domu

27. Nr lokalu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

E. Oświadczam:
1. że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny;
2. że odpady z nieruchomości będą kompostowane w przydomowym kompostowniku5:

□

tak

□

nie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miasta Lędziny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

31.
zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3

32.

Kwota przysługującej ulgi z tytułu posiadania przydomowego kompostownika (kwotę ulgi należy pomnożyć przez liczbę osób 33.
wskazaną w poz. 32)
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 31 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 32 i odjąć kwotę z poz. 33)

34.

Kwota opłaty za 2 m-ce (kwotę z poz. 34 należy pomnożyć przez 2 miesiące)6

35.

zł/osobę
zł/miesiąc
zł/2 m-ce

G. INFORMACJA CZY NA NIERUCHOMOŚCI POWSTAJE POPIÓŁ*

□

tak

□

nie

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym
37. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej)

36. Data

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 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 lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Lokalizacja pojemników na odpady komunalne7 :*
…......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................


Dane dobrowolne

OBJAŚNIENIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Pierwszą deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia powstania zobowiązania podatkowego (tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca). Po złożeniu pierwszej
deklaracji każdy właściciel nieruchomości uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczał opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nową deklarację składa się w przypadku zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty – np. zmiana liczby osób zamieszkujących na
nieruchomości.
Korektę deklaracji składa się w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji np. w zakresie danych o właścicielu nieruchomości, danych o nieruchomości.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Opłatę należy wpłacać w odstępach dwumiesięcznych:
do 10 marca br za miesiące: styczeń – luty,
do 10 maja br za miesiące: marzec – kwiecień,
do 10 lipca br za miesiące: maj – czerwiec,
do 10 września br za miesiące: lipiec – sierpień,
do 10 listopada br za miesiące: wrzesień – październik,
do 10 stycznia następnego roku za miesiące: listopad – grudzień
w kasie Urzędu Miasta Lędziny lub na indywidualny rachunek bankowy.
Dotyczy nieruchomości wielorodzinnych. Należy podać dokładną lokalizację, m.in. nr działki, nr posesji, w rejonie której pojemniki są zlokalizowane lub inne orientacyjne punkty
pozwalające zlokalizować miejsce ustawienia pojemników.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) zwanego dalej
„RODO”, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Lędziny reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lędziny, z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 55,
um@ledziny.pl, tel. (0-32) 216 65 11-13, (0-32) 216 62 91, (0-32) 216 63 01.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@ledziny.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz realizacji usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego art. 6m. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych
z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotowi, z którym zostanie zawarta umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lędziny.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania
dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze decyzji.

