Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Dzień-Miesiąc-Rok

.......... - ........... - .................

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

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Uchwała Nr XV/104 /20 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1169)

Składający:

Właściciele lokali lub osoby, którym służy spóldzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkujące lokal w budynku
wielolokalowym.

Miejsce składania:

Wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
2. Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat)
zmiana oświadczenia (data zaistnienia zmiany ___ - ___ - ______ )

pierwsze oświadczenie
korekta oświadczenia

zmiana ilości osób zamieszkałych

ustanie obowiązku ponoszenia opłaty - opłata "0"

uzyskanie/utrata prawa do zwolnienia z części opłaty

data zaistnienia zmiany: ___ - ___ - ________

B.

inne, jakie ……………………………………………

DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA
3. Nazwisko

4. Imię

5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)

6. Imię ojca

8. Nr telefonu

C.

D.

E.

7. Imię matki
9. Adres e-mail:

ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ¹
10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

12. Poczta

13. Ulica

14. Nr domu

15. Nr lokalu

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE
16. Kraj

17. Województwo

18. Powiat

19. Gmina

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Miejscowość

23. Ulica

24. Nr domu

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ (LOKAL)
Oświadczam, że lokal wymieniony w części C zamieszkuje:
26.

25. Nr lokalu

osób. ²

Ilość osób z pozycji 26. kwalifikuje gospodarstwo domowe do kategorii (zaznaczyć właściwy kwadrat) ³:

F.

Bardzo małe gospodarstwo domowe

Średnie gospodarstwo domowe

Małe gospodarstwo domowe

Duże gospodarstwo domowe

Bardzo duże gosp. domowe

UPRAWNIENIE DO ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY
27. Oświadczam, że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o których
mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):
TAK ⁴

G.

NIE

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
28. Data

29. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE

●

●

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
niezwłocznie złożyć zmianę lub korektę oświadczenia do wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

OBJAŚNIENIA
1 - Dla każdego lokalu należy złożyć odrębne oświadczenie.
2 - Należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkałe w danym lokalu - zameldowane i niezameldowane.
3 - Poprzez gospodarstwo domowe rozumie się osoby zamieszkujące razem i wspólnie utrzymujące się. Członkowie rodzin mieszkający wspólnie,
ale utrzymujący się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe. Osoby mieszkające same, utrzymujące się samodzielnie to
jednoosobowe gospodarstwa domowe:
- bardzo małe gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 1 osoby,
- małe gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 2 osób,
- średnie gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 3 osób,
- duże gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się z 4 osób,
- bardzo duże gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe od 5 osób.
4- W przypadku zaznaczenia TAK do niniejszego oświadczenia należy dołączyć: Zaświadczenie potwierdzające otrzymywanie świadczeń
pieniężnych z opieki społecznej, o których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej LUB Oświadczenie
o posiadaniu dochodu na osobę w rodzinie nie przekraczającego kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o
których mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do deklaracji o
wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr. 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@siemiatycze.eu, tel. 85 656-58-13, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa
2.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora w związku ze złożeniem deklaracji w celu
naliczenia opłaty za odpady komunalne jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa: ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
4) Państwa dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane
zostały powierzone do przetwarzania.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Podanie danych zawartych w formularzu jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych uniemożliwi dokonanie czynności wymaganych ww.
przepisami prawa. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne i służy usprawnieniu komunikacji.
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

ADNOTACJE

