Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/300/2020
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 30 września 2020r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz.
1439)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pułtusk
W terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
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.
Urząd Miejski w Pułtusku
ul. Rynek 41
06-100 Pułtusk

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI:
(właściwą odpowiedź zaznaczyć X, należy wybrać jedną odpowiedź)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
□ Pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku opłaty ……………….
□ Korekta deklaracji (na podstawie art. 81
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325)
Data powstania obowiązku opłaty ……………….
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(właściwą odpowiedź zaznaczyć X, należy wybrać jedną odpowiedź):
□ 1. Właściciel
□ 2. Współwłaściciel
□ 3. Użytkownik wieczysty
□ 4. Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
□ 5. Najemca
□ 6. Dzierżawca
□ 7. Inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(właściwą odpowiedź zaznaczyć X, należy wybrać jedną odpowiedź)
Rodzaj składającego:
□ osoba fizyczna
Imiona

□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

……………………………………………
……………………………………………………………………
Nazwisko
……………………………………………
PESEL

…………………………………………………………………....
NIP
REGON

…………………………………
Nr telefonu

……………………………..
Adres e-mail

……………………………

……………………………..

……………………………

Adres zamieszkania/adres siedziby działalności
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

D. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Nr ew. działki:
………………………
(wypełnić w przypadku braku nr
porządkowego)

D 1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH
ODPADY KOMUNALNE Z
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
□ posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
Brak zaznaczenia kwadratu oznacza nie posiadanie kompostownika i nie kompostowanie bioodpadów
D 2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
Ilość osób
zamieszkujących
nieruchomość

Miesięczna stawka
opłaty od jednego
mieszkańca

Wysokość opłaty miesięcznej
(Należy wpisać opłatę stanowiącą iloczyn liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej
stawki opłaty)

………… osób

20,00 zł

……………………………zł

Opłata miesięczna po uwzględnieniu częściowego zwolnienia zawartego w §2
ust. 3 Uchwały Nr XXXI/291/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
(opłata miesięczna minus 15% od naliczonej ogółem opłaty).

..………… zł

E. CZĘŚĆ DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY,
LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr ew. działki:
………………
(wypełnić w przypadku
braku nr porządkowego)

E 1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - dotyczy tylko właścicieli
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Stawka (ryczałtowa za 1 rok) dla nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

169,00 zł

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY, LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ
WYKORZYSTYWANA NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

OPŁATA MIESIĘCZNA
…………….. zł
OPŁATA ROCZNA
……………..zł

…………………………………..

……..…………………………………..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis składającego)

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Pułtusk 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.
2) 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.- art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

3) 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.
Pouczenie:
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Urząd Miejski w Pułtusku
informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim
w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk jest Burmistrz Miasta Pułtusk.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pultusk.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu
Miejskiego w Pułtusku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
4. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest
obowiązkowe. Podanie danych kontaktowych tj. numeru telefonu oraz adresu poczty
e -mailowej jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO).
1.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

…………………………...
(data i podpis)

* w przypadku wyrażenia zgody (dotyczy wyłącznie osób fizycznych)

