UCHWAŁA NR VI/47/19
RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Pacanowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Pacanów zgodnie z załącznikami do uchwały.
1) Załącznik nr 1 – deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla właścicieli nieruchomości na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2) Załącznik nr 2 – deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.
§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pacanowie w terminach określonych w art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.
§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/84/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Artur Czub
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Załącznik do Uchwały Nr VI/47/19
Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11.02.2019

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola jasne wypełnić czytelnie, czarnym lub niebieskim kolorem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 1454).
Składający: Właściciel nieruchomości .
Miejsce złożenia deklaracji: Urząd Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.
Termin składania : W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zmiana danych w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PACANÓW
UL. RYNEK 15
28-133 PACANÓW

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………………………………………………..
(dzień –miesiąc- rok)

□ korekta deklaracji…………………………………………………………………………………………………...
(dzień –miesiąc- rok)

Uzasadnienie zmiany/korekty………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. 1. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1) Składający (zaznaczyć właściwe)

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2) Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe)
□ WŁAŚCICIEL

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ INNY (wpisać jaki, np. najemca, dzierżawca) …....................................
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Nazwisko i imię*/pełna nazwa** Składającego deklarację

Numer PESEL*

Numer NIP**

Adres e-mail (nie wymagane)

Nr telefonu (nie wymagane)

C. 2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe)

□ nieselektywny

□ selektywny

F. NIERUCHOMOŚĆ WSKAZANA W CZĘŚCI E JEST (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)

□ zamieszkała
□ niezamieszkała na której powstają odpady komunalne
□ w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała na której powstają odpady komunalne

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
………………………… X
(liczba mieszkańców)

………………………………= …………………………………………………..
stawka opłaty
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………….zł
G.2. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
…………………………
X
(liczba pojemników 120 l)

……………………………… = …………………………………………………..
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
stawka opłaty za pojemnik

…………………………
X
(liczba pojemników 240 l)

……………………………… = …………………………………………………..
stawka opłaty za pojemnik
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)
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…………………………
X
(liczba pojemników 1100 l)

……………………………… = …………………………………………………..
stawka opłaty za pojemnik
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

…………………………
X
(liczba pojemników KP-7)

……………………………… = …………………………………………………..
stawka opłaty za pojemnik
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………….zł
G.3. NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁE I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
………………………… +
Wartość z poz. G.1

……………………………… = …………………………………………………..
Wartość z poz. G.2
Suma wartości G.1 i G.2

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………….zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

….....................................................................
data

…..............................................................
( czytelny podpis)

I. ADNOTACJE ORGANU

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Burmistrz Miasta i Gminy
Pacanów informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pacanów
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Panią Katarzyną Jakubiec pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z
naruszeniem
przepisów
powyższego
rozporządzenia
tj.
Prezesa
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które
się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
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Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz.1619 ze zm.).
Objaśnienia:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer
PESEL LUB NIP. Numer Pesel wpisują osoby fizyczne, NIP –osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.
2) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną
nieruchomość oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca,
uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Pacanów.
3) Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
4) Właściciel nieruchomości dysponującej większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację na każdą
nieruchomość.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/47/19
Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11.02.2019

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.
Pola jasne wypełnić czytelnie, czarnym lub niebieskim kolorem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018
r., poz. 1454).
Składający: Właściciel nieruchomości .
Miejsce złożenia deklaracji: Urząd Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.
Termin składania : W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zmiana danych w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ GMINY PACANÓW
UL. RYNEK 15
28-133 PACANÓW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwe)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ……………………………………………………………………………..
(dzień –miesiąc- rok)

□ korekta deklaracji…………………………………………………………………………………………………...
(dzień –miesiąc- rok)

Uzasadnienie zmiany/korekty …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
C. 1. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1) Składający (zaznaczyć właściwe)
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2) Tytuł prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwe)
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□ WŁAŚCICIEL

□ WSPÓŁWŁAŚCICIEL

□ ZARZĄDCA

□ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY

□ INNY (wpisać jaki, np. najemca, dzierżawca) …....................................

Nazwisko i imię*/pełna nazwa** Składającego deklarację

Numer PESEL*

Numer NIP**

Adres e-mail (nie wymagane) Nr telefonu (nie wymagane)

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA*/ ADRES SIEDZIBY**SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. INFORMACJE O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
Sposób gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych (zaznaczyć właściwe)
□ selektywny

□

nieselektywny

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
………………………………… X
(liczba domków letniskowych)

………………………………= …………………………………………………
ryczałtowa stawka
(iloczyn liczby domków i stawki opłaty
opłaty od jednego domku
ryczałtowej)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………….zł

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ

….....................................................................
data

…..............................................................
( czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU
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Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr
119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Burmistrz
Miasta i Gminy Pacanów informuje, iż:
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pacanów
7. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych Panią Katarzyną Jakubiec pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
10. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
11. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym.
12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do
przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom,
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pouczenie:
1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r. poz.1314 )
Objaśnienia:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest
numer PESEL LUB NIP. Numer Pesel wpisują osoby fizyczne, NIP –osoby prawne lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2) Wyliczenie miesięcznej opłaty dla nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku stanowi
iloczyn ilości pojemników oraz stawki opłaty ryczałtowej uchwalonej odrębna uchwałą Rady Gminy
Pacanów.
3) Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością.
4) Właściciel nieruchomości dysponującej większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację na każdą
nieruchomość.
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