Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/319/2020
Rady Miasta Ustroń
z dnia 26 listopada 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI OKREŚLONYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA USTROŃ

ODP-1

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2020,
poz. 1439)
Składający: właściciele nieruchomości zamieszkałych (w tym, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy), domków letniskowych lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Miejsce składania: Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej
Termin składania: 1) 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 - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
A.

ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA USTROŃ
UL. RYNEK 1
43-450 USTROŃ

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”):

□ pierwsza deklaracja1) obowiązująca od …………………………………………………………….. (dzień-miesiąc-rok)
□ zmiana danych zawartych w deklaracji2) od dnia ………………………………………………. (dzień-miesiąc-rok)
□ korekta poprzedniej deklaracji od …………………………………………............................. (dzień-miesiąc-rok)
□ wygaśnięcie obowiązku ………………………………………………………………………………….... (dzień-miesiąc-rok)
1)

2)

C.

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 niej odpadów.
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.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)

□ Właściciel
□ Współwłaściciel
□ Inny podmiot władający nieruchomością
D.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

D.1.

DANE IDENTYFIKACYJNE

□ Spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota

3. Imię i nazwisko (osoba fizyczna)/ Nazwa (dotyczy podmiotu innego niż osoba fizyczna)
4. Imię ojca

5. Imię matki

6. Data urodzenia

7. REGON (dotyczy podmiotu innego niż osoba fizyczna)

8. PESEL (osoba fizyczna)/NIP (dotyczy podmiotu innego niż osoba fizyczna)

9. Telefon

10. adres e-mail

D.2.

D.3.

E.

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)
21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Nr domu

28. Miejscowość

29. Kod pocztowy

30. Poczta

32. Ulica

Liczba mieszkańców
35.

Liczba mieszkańców rodziny wielodzietnej, o
której mowa w ustawie z dnia 05.12.2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1348)
38.

F.3.

Liczba mieszkańców nieruchomości zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym,
kompostującym bioodpady w kompostowniku
przydomowym
41.

F.4.

Liczba mieszkańców rodziny wielodzietnej, o
której mowa w ustawie z dnia 05.12.2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1348)
zamieszkałych
na
nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym, kompostujących bioodpady w
kompostowniku przydomowym
44.

F.5

33. Nr domu

34. Nr lokalu

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
a
b
c

F.1.

F.2.

27. Nr lokalu

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31. Miejscowość

F.

17. Nr lokalu

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty
36.

37.

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty
39.

40.

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty
42.

43.

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty

45.

ŁĄCZNA
WYSOKOŚĆ
MIESIĘCZNEJ
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (NALEŻY
WPISAĆ SUMĘ OPŁAT Z POZ. 37, 40, 43, 46).

46.
47.

G.

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
a
b
c

G.1.

Liczba mieszkańców
48.

G.2.

49.

Liczba mieszkańców rodziny wielodzietnej, o
której mowa w ustawie z dnia 05.12.2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1348)
51.

G.3.

Liczba mieszkańców nieruchomości zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym,
kompostującym bioodpady w kompostowniku
przydomowym

57.

G.5.

60.

53.

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)
56.

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty

58.

Za część nieruchomości, na której nie zamieszkują
mieszkańcy, a prowadzona jest działalność

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty
55.

Liczba mieszkańców rodziny wielodzietnej, o
której mowa w ustawie z dnia 05.12.2014 r. o
Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1348)
zamieszkałych
na
nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
mieszkalnym
jednorodzinnym, kompostujących bioodpady w
kompostowniku przydomowym

50.

Stawka opłaty
52.

54.

G.4.

Wysokość miesięcznej opłaty (iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b)

Stawka opłaty

59.

Wysokość miesięcznej opłaty ( iloczyn liczb
podanych w kolumnie a i b )

Stawka opłaty
61.

62.

powierzchnia użytkowa …………………………….………. m2

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (NALEŻY
WPISAĆ SUMĘ OPŁAT Z POZ. 50, 53, 56, 59, 62).
H.

WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ
DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE
a
b
c
Liczba domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
64.

I.

Ryczałtowa
roczna stawka
opłaty
65.

Ryczałtowa wysokość opłaty
(iloczyn liczb podanych w kolumnach a i b)
66.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH – POSIADANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
67.

J.

63.

68.

□ TAK
□ NIE
PODPIS OSOBY (OSÓB UPOWAŻNIONYCH) SKŁADAJĄCEJ/CYCH DEKLARACJĘ
69. Data

70. Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska

K.

POUCZENIE
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 2020r. poz. 1427 ze zm.).

L.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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), dalej
RODO, informuję o tym, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ustroń z siedzibą przy ul. Rynek 1,
43-450 Ustroń, tel. 33 8579 300
2. Z administratorem można kontaktować się: listownie: ul. Rynek 1 43-450 Ustroń, telefonicznie:
33/8579300
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez
adres e-mail: iodo1@odo.ustronpl.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez
Administratora obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. 2020 r. poz. 1439) i ustawą z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji ( tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.)
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym organom władzy publicznej oraz podmiotom
wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w
celach, które wynikają z przepisów prawa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane te mogą
być udostępniane innym podmiotom , które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane
osobowe, dla których administratorem jest Miasto Ustroń.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164).
8. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania
swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana
do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/ Pana nie na podstawie obowiązującego
przepisu prawa, są podawane dobrowolnie.
10. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/ Pan o tym fakcie
poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
11. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik do załącznika nr 1

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ODP-1 DLA WŁAŚCICIELI OKREŚLONYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA USTROŃ
ZAŁĄCZNIK DO ODP-1
A.

INFORMACJA O MIESZKAŃCACH POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ WSKAZANEGO W CZĘSCI D.1. DEKLARACJI ODP-1
1. Nazwisko

2. Pierwsze imię

3. PESEL (dotyczy osoby fizycznej)/ NIP (dotyczy podmiotu innego niż osoba fizyczna)

C.

DANE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY WSKAZANYCH W CZĘŚCI F.4. LUB
G.4. DEKLARACJI ODP-1
Lp.

D.

NUMER KARTY

DATA WAŻNOŚCI KARTY

1.

4.

5.

2.

6.

7.

3.

8.

9.

4.

10.

11.

5.

12.

13.

6.

14.

15.

7.

16.

17.

8.

18.

19.

9.

20.

21.

10.

22.

23.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY (OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ/YCH SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
24.Miejscowość i data

25. Czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska

