Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sławno
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciel (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy1) nieruchomości zamieszkałej
na których powstają odpady komunalne, położonej na terenie miasta Sławno

Nazwa i adres siedziby
organu właściwego do
złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Sławno
M.C. Skłodowskiej 9
76-100 Sławno

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

pierwsza deklaracja
(w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego
mieszkańca)

data powstania obowiązku opłaty:

___-___-______

data nastąpienia zmiany:

___-___-______

dotyczy miesiąca:

____-_________

zmiana danych zawartych w deklaracji
(w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

korekta deklaracji

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)

właściciel, użytkownik wieczysty

współwłaściciel

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
inny podmiot władający nieruchomością (wskazać właściwy): ………………………………………...........……………
C.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaje składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)

1.

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
2.

Adres zamieszkania / Adres siedziby
Kraj
Województwo
3.
4.
Gmina
6.

Ulica
7.

Miejscowość
9.

Powiat
5.
Nr domu / Nr lokalu
8.

Kod pocztowy
10.

Numer telefonu, e-mail
11.
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Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
12.

D. DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁŻONKA (wypełnić w przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej)
Imię i nazwisko
13.

Pesel
14.

Adres zamieszkania
Kraj
15.

Województwo

Gmina
18.

Powiat

16.

17.
Ulica

Nr domu / Nr lokalu

19.
Miejscowość

21.

20.
Kod pocztowy

Numer telefonu

22.

23.

Adres korespondencyjny (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania)
24.

E.

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

25.

Nr domu / Nr lokalu /
Nr działki (w przypadku nienadania numeru domu)

Ulica
26.

27.

Sławno
F. ROCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI (podać ilość w m3)
Ilość zużytej wody w roku poprzedzającym złożenie deklaracji 28.
– po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
(W przypadku braku podłączenia do sieci wodociągowej lub
braku opomiarowania, ilość zużytej wody określona zostanie
na podstawie przepisów wykonawczych do art. 27 ust. 3
ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
______,__ __ m3
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków1
ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY NA NIERUCHOMOŚCI (podać ilość w m3)

Wartość z poz. 28 podzielona przez 12 – po 29.
______,__ __ m3
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
Oświadczam,
że
na 30.
nieruchomości wskazanej w
części E znajduje się
przydomowy kompostownik,
a powstające bioodpady są
w nim zagospodarowywane
(DOTYCZY WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOSCI
JEDNORODZINNYCH)

TAK

NIE
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H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody
w m3 oraz stawki opłaty) zgodnie z art. 6q ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwota opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu.
Stawka

Średnie miesięczne
opłaty za
zużycie wody (m3) z poz. gospodarowanie
odpadami
29.
Opłata za odpady
gromadzone i obierane w
sposób selektywny z
uwzględnieniem zniżki za
posiadanie
kompostownika3
(wypełniają właściciele,
którzy w dziale F w poz. 30
zaznaczyli kwadrat TAK)
Opłata za odpady
gromadzone i obierane w
sposób selektywny bez
uwzględnienia zniżki za
posiadanie
kompostownika
(wypełniają właściciele,
którzy w dziale w poz. 30
zaznaczyli kwadrat NIE)
I.

komunalnymi2
32.

31.

33.

9,00 zł/m3

______,__ __ m3

34.

Miesięczna kwota opłaty

35.

zł/miesiąc

36.

9,50 zł/m3

______,__ __ m3

zł/miesiąc

POUCZENIE

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
wpłacenia ich 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.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 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 przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej
przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnym charakterze.
J. ŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą zbierane i
odbierane w sposób selektywny oraz że dane zawarte w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.
37. Data wypełnienia deklaracji
38. Imię

39. Nazwisko

40. Podpis (pieczęć) właściciela nieruchomości / osoby
reprezentującej właściciela nieruchomości (niepotrzebne
skreślić)

41. Imię

42. Nazwisko

43. Podpis współmałżonka
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K. ADNOTACJE URZĘDOWE

OBJAŚNIENIA
1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
w związku z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.

Wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały uchwałą Rady Miejskiej w
Sławnie w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawek tych
opłat oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, dostępną na stronie internetowej oraz w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Sławnie.
Wysokość stawki zwolnienia określona została uchwałą Rady Miejskiej w Sławnie w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
3.

INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I.

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sławno, z siedzibą przy ulicy M. C.
Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno.

II.

Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.

Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy Twoje dane
* w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa zgodnie z USTAWĄ z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Dz.U.2019.2010 t.j. z dnia 2019.10.23 (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1);
* w celu kontroli zagospodarowania odpadów komunalnych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

IV.

Odbiorcy danych Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

V.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE /
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.

Okres przechowywania danych Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji
po ustaniu podstawowego celu przetwarzania.

VII.

Twoje prawa: Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl,
zadzwoń pod numer: 59 810 00 66. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio
Cię zidentyfikować.

VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na konieczność realizacji
przepisów prawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE
L 119, s. 1)
1

str. 4/4

