Załącznik do uchwały Nr PR.0007.106.2018
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 21 czerwca 2018 r.
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIAĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
Podstawa
prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1289 ze zm.)
- Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy,
- Właściciel innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- Zarządca Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Składający

Termin składania

Do 14 dni, od dnia, uzyskania statusu właściciela danej nieruchomości. Kolejne deklaracje należy złożyć w ciągu
14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA
PLAC JANA PAWŁA II 6
41-709 RUDA ŚLĄSKA

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy wypełnić obowiązkowo)
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm).1)
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
1. pierwsza deklaracja ( rok)2)

____

2. zmiana danych (rok)3)

____

3. wygaśnięcie ( rok)4)

____

4. zmiana stawki opłaty (rok)5)

____

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
2. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
1. właściciel

2. współwłaściciel

3. użytkownik wieczysty

4. zarządca

5. użytkownik

6. inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)…………………………………………………………………………………

C.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna*

osoba prawna**

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka nieposiadająca
osobowości prawnej**

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Nazwisko */Nazwa pełna **

4. Imię *

5. Numer PESEL *

6. NIP **

7. REGON **

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

14. Nr lokalu

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku gdy jest inny niż adres wskazany w pkt. C.3)
18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

23. Nr domu

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

24. Nr lokalu

C.5. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 6)
28. Nazwisko

29. Imię

30. Numer PESEL

C.6. ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
31. Kraj

32. Województwo

33. Powiat

34. Gmina

35. Ulica

36. Nr domu

38. Miejscowość

39. Kod pocztowy

40. Poczta

37. Nr lokalu

C.7. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnia się w przypadku gdy jest inny niż adres wskazany w pkt. C.6)
41. Kraj

42. Województwo

43. Powiat

44. Gmina

45. Ulica

46. Nr domu

48. Miejscowość

49. Kod pocztowy

50. Poczta

47.Nr lokalu

D. ADRES ORAZ RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
Należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne, a w przypadku posiadania
większej liczby nieruchomości należy wypełnić załącznik nr 1
51. Gmina

52. Ulica

Ruda Śląska
53. Nr domu

54. Nr lokalu

55. Kod pocztowy

56. Nr umowy dzierżawy / nr działki geodezyjnej

57. domek letniskowy

58. działka rekreacyjna lub inna nieruchomość wykorzystywana
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana
jedynie przez część roku

59. rodzinny ogród działkowy (podać liczbę
działek)
……………………………… ……………………

E. ROCZNA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE7)
Oświadczam, że dla nieruchomości wskazanej w części D lub w załączniku nr 1 do deklaracji odpady
komunalne zbierane będą w sposób selektywny
Ryczałtowa roczna stawka
Liczba domków letniskowych
Ryczałtowa roczna stawka opłaty
opłaty za gospodarowanie
lub liczba nieruchomości
za gospodarowanie odpadami
odpadami komunalnymi
wykorzystywanych na cele
komunalnymi za rok
(zgodnie z obowiązującą
(poz. 60 x poz. 61)
rekreacyjno-wypoczynkowe
uchwałą)
60.

61.

62.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
63. Załącznik nr 1 (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

TAK

64. Liczba załączników nr 1

NIE

G. INFORMACJA O PRZYCZYNIE WYGAŚNIĘCIA OBOWIĄZKU8)
(należy obowiązkowo wypełnić w przypadku wyboru w części B poz. 1 pkt 3 deklaracji)
65. Opis stanu faktycznego

H. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie
Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania miasta Ruda Śląska, określonego
przepisami prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którego
dotyczy niniejsza deklaracja.
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony
zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych
osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich
danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami
przewidzianymi przepisami prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 2226 ze zm.) o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością oraz zobowiązuję się
wnosić opłatę wskazaną w poz. 62 – w terminie określonym uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska9).
Oświadczam, że znane mi jest, iż w przypadku prowadzenia nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, Rada Miasta określiła wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowanie egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U z 2017 r.
poz. 1201 ze zm.).

66. Imię

67. Nazwisko

68. Telefon kontaktowy

69. Data (dzień – miesiąc – rok)

70. Czytelny podpis/podpis i pieczęć10)

__-__-____
71. Imię

72. Nazwisko

74. Data (dzień – miesiąc – rok)

75. Czytelny podpis/podpis i pieczęć

73. Telefon kontaktowy

10)

__-__-___
J. ADNOTACJE URZĘDOWE
Data złożenia deklaracji (dzień – miesiąc – rok)

Czytelny podpis/podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

__-__-____
Uwagi:

Objaśnienia:
1)

W przypadku zmiany właściciela nieruchomości w ciągu roku, nowy właściciel zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w kolejnym roku kalendarzowym.

2)

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia uzyskania statusu właściciela danej nieruchomości.

3)

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilości ogrodów
na terenie ROD), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Natomiast w przypadku
zmiany danych właściciela nieruchomości, nie mających wpływu na wysokość opłaty (np. zmiana danych osobowych, zmiana adresu itp.) właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

4)

W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty (np. sprzedaż nieruchomości), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji

5)

Właściciel nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany danych

6)

Rozumie się także użytkownika wieczystego, użytkownika lub inny podmiot władający nieruchomością.

wypełniając część B, C, D, E, F, G oraz I deklaracji. W części G należy przedstawić opis stanu faktycznego.

jest obowiązany do złożenia deklaracji, dotyczy to również przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

7)

Opłata dla ROD stanowi iloczyn liczby ogrodów na terenie ROD oraz obowiązującej stawki opłaty: poz. 60 x poz.61.

8)

Należy opisać zaistniały stan faktyczny mający wpływ na wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym lub mający

9)

Deklaracja stanowi podstawę do wnoszenia opłat w terminie określonym w odrębnej uchwale, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w kasie

wpływ na złożenie korekty i powołać okoliczności, które potwierdzają ten opis. Wypełnia się w przypadku wyboru w części B poz.1 pkt 3.

Urzędu Miasta Ruda Śląska.
10)

Pod deklaracją powinny podpisać się osoby reprezentujące składającego deklarację zgodnie ze sposobem reprezentacji przewidzianym w statucie lub innym
akcie prawnym albo pełnomocnik/pełnomocnicy (na podstawie rozdziału 3a Ordynacji podatkowej). Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej –
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz części IV załącznika ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku
ADRES NIERUCHOMOŚCI

Lp.

ADRES
lokalizacja punktu wywozowego

Numer geodezyjny działki *
ulica

nr
domu

nr
lokalu

Kod pocztowy

* numer geodezyjny działki/działek, z której/których składa się nieruchomość

………………………………………………………………………
Data złożenia (dzień – miesiąc – rok)

…………………………………………………………………………………………
Czytelny podpis/podpis i pieczęć osoby wypełniającej

