
 

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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 6n ust. 1 i 2 oraz art. 6m ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579, z 2020 r. 

poz. 150) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Siemiatycze, zwanej 

dalej "deklaracją", określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanego dalej "oświadczeniem 1", stanowiącego załącznik nr 1 

do deklaracji. 

3. Określa się wzór oświadczenia składającego deklarację/oświadczenie na potrzeby sporządzenia 

deklaracji 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, zwanego dalej "oświadczeniem 2", stanowiącego załącznik nr 2 do deklaracji. 

4. Wzór deklaracji, wzór oświadczenia 1 i oświadczenia 2 w formie elektronicznej odzwierciedla strukturę 

merytoryczną wzoru deklaracji, oświadczenia 1 i oświadczenia 2 określonych w załączniku do w/w uchwały. 

5. Format elektroniczny deklaracji i oświadczeń wskazanych w ust. 4 niniejszej uchwały określony jest  

w formacie danych XML. 

6. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji i oświadczeniu określony jest w formacie 

XML. 

7. Formularz elektroniczny umożliwiający wypełnienie i przesłanie deklaracji i oświadczeń udostępniony 

i opublikowany zostanie na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

8. Wzór elektronicznej formy deklaracji i oświadczeń zgłoszony zostanie do publikacji w Centralnym 

Repozytorium Dokumentów (CRD) na stronie crd.gov.pl. 

9. Deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania 

i identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 i 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1114, 700, 60, 730, 848, 1590 i 2294). 
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10. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej 

w ust. 4 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność 

i niezaprzeczalność danych w niej zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 

dostępem. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują 

mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Urzędu Miasta Siemiatycze deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. 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 danych mająca wpływ 

na wysokość opłaty. 

3. Oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2, dołączane są do deklaracji składanej przez wspólnotę 

mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową. 

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji: 

1) oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

2) pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania składającego deklarację przez pełnomocnika; 

3) 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; 

4) oświadczenie składającego deklarację/oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji 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.   

§ 4. Traci moc Uchwała nr XX/127/16 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz.  

Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2574). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje  

od 1 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Agnieszka Monika Zalewska 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1169

https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/
https://sip.lex.pl/


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/104/20 
Rady Miasta Siemiatycze 

z dnia 19 lutego 2020 r. 
 
DEKLARACJ Ę WYPEŁNIA WŁA ŚCICIEL NIERUCHOMO ŚCI KOMPUTEROWO LUB R ĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

Podstawa prawna: 
 
Składający deklarację: 
 
Termin składania deklaracji: 
 
 
Miejsce składania: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 
 
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ¹ 
 
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w deklaracji mająca wpływ na wysokość opłaty 
 
Urząd Miasta Siemiatycze 
ul. Pałacowa 2 
17-300 Siemiatycze 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
1.  Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 

Burmistrz Miasta Siemiatycze 

ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze 

B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 nowa deklaracja  (pierwsza deklaracja) - data zamieszkania: …………………………… 
 zmiana deklaracji - data zaistnienia zmiany:…………………………… 
 korekta deklaracji - data zaistnienia zmiany: ………………………………….…………. 

 ustanie obowiązku ponoszenia opłaty (opłata „0”) -  data zaistnienia zmiany: ………………………………….… 
 
Uzasadnienie złożenia zmiany deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 zamieszkanie nowonarodzonego dziecka                                                       przyjazd - zamieszkanie mieszkańca z innej gminy                                        

 zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości                                               uzyskanie / utrata prawa do zwolnienia z części opłaty  
 wyjazd mieszkańca do innej gminy                                                                inny (podać jaki) ………………………………                    

 
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJ Ę  
3.Tytuł władania nieruchomością (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 właściciel nieruchomości                                                                                 użytkownik wieczysty nieruchomości                             
 współwłaściciel nieruchomości                                                                       najemca, dzierżawca nieruchomości 

 zarządca nieruchomości                                                                                   inny podmiot władający nieruchomością 

 
D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY 
4. Miejscowość  
 

5. Kod pocztowy  
 

6. Poczta  
 

7. Ulica 
 

8. Nr domu 
 

9. Nr lokalu 
 

 
D.2.  DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę 
10. Nazwisko / Nazwa pełna* 
 
 

11. Imię / Dane osób upoważnionych do reprezentowania* ³ 
 

12. PESEL / NIP*                            13. Data urodzenia / Podstawa umocowania i sposób 
reprezentacji* ⁴            

14. Imię ojca  
 
 

15. Imię matki 
 
 

16. nr telefonu ** 
 
 

17. Adres e-mail ** 
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D.3.  DANE IDENTYFIKACYJNE MAŁ ŻONKA*** 
18. Nazwisko 19. Imię 

20. PESEL 
 

21. Data urodzenia 

22. Imię ojca  
 

23. Imię matki 
 

24. nr telefonu ** 25. Adres e-mail ** 

 
D.4. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY* WŁA ŚCICIELA NIERUCHOMO ŚCI - jeżeli jest inny, niż adres w części D.1. 
26. Kraj 
 
 

27. Województwo  
 

28. Powiat  
 

29. Gmina  
 
 

30. Kod pocztowy  31. Poczta  
 

32. Miejscowość 
 
 

33. Ulica 34. Nr domu                              35. Nr lokalu 

 
D.5. ADRES ZAMIESZKANIA MAŁ ŻONKA - jeżeli jest inny, niż adres w części D.1. *** 
36. Kraj 

 
 

37. Województwo  
 

38. Powiat  
 

39. Gmina  
 
 

40. Kod pocztowy 41. Poczta  
 

42. Miejscowość 
 
 

43. Ulica 44. Nr domu                              45. Nr lokalu 

 
E. Oświadczam, jako właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, że posiadam 

przydomowy kompostownik i będę kompostował  w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne **** (należy 
zaznaczyć właściwy kwadrat): 

                                             TAK                                                             NIE 
  
 
F. 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                                                            NIE 
 
 
G. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………. osób ⁵ 
     (podać liczbę osób zamieszkujących na nieruchomości) 
 
 
H. Wyliczenie opłaty dla gospodarstw NIE korzystających ze zwolnień, o których mowa w punkcie E i F (w pkt. E i F zaznaczono 
NIE) 
Rodzaj gospodarstwa domowego ⁶ Liczba gospodarstw na 

nieruchomości ⁷ 
Stawka opłaty ⁸              
[zł / miesiąc] 

Kwota opłaty ⁹                 
[zł / miesiąc] 

Bardzo małe gospodarstwo domowe (1 osoba) 46. 51. 
 

56. 

Małe gospodarstwo domowe (2 osoby) 47. 52. 57. 

Średnie gospodarstwo domowe (3 osoby) 48. 
 

53. 58. 

Duże gospodarstwo domowe (4 osoby) 49. 
 

54. 59. 

Bardzo duże gospodarstwo domowe (od 5 
osób) 

50. 55. 60. 

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji 56, 57, 58, 59, 60)  [zł / miesiąc] 61. 

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 61 należy pomnożyć przez 3 ) [zł / kwartał] 62. 
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I. Wyliczenie opłaty dla gospodarstw korzystających ze zwolnień, o których mowa w punkcie E i F (w pkt. E lub F lub E i F 
zaznaczono TAK) 
Rodzaj gospodarstwa domowego ⁶ Liczba gospodarstw na 

nieruchomości ⁷ 
Stawka opłaty ⁸                   

[zł / miesiąc] 
Kwota opłaty ⁹                  

[zł / miesiąc] 
Bardzo małe gospodarstwo domowe (1 osoba) 63. 68. 

 
73. 

Małe gospodarstwo domowe (2 osoby) 64. 69. 74. 

Średnie gospodarstwo domowe (3 osoby) 65. 
 

70. 75. 

Duże gospodarstwo domowe (4 osoby) 66. 
 

71. 76. 

Bardzo duże gospodarstwo domowe (od 5 
osób) 

67. 72. 77. 

Łączna kwota opłaty miesięcznej (suma z pozycji 73, 74,75, 76, 77)  [zł / miesiąc] 78. 

Opłata kwartalna (kwotę z pozycji 78 należy pomnożyć przez 3 ) [zł / kwartał] 79. 

                                                   
J. Łączna kwota opłaty 
                                                      

miesięcznej (suma z pozycji 61 i 78)  [ zł / miesiąc ] 80. 

kwartalnej (suma z pozycji 62 i 79)  [ zł / kwartał ] 81. 

 
K. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH  (do niniejszej deklaracji dołączono): 
82. Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  szt. : 

83. Pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania składającego deklarację przez pełnomocnika szt. : 
 
84.  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  szt.: 

85. Oświadczenie składającego deklarację/oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji 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  szt.: 

 
L.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO DEKLARACJ Ę / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJ Ę 
                

 …………………………                                                         ………………………………………………………………………………… 
              86. Data                                                                      87. Czytelny podpis składającego deklarację (z podaniem imienia i nazwiska)                                             
               
 
 
 
                                                                                                   ………………………………………………………………………. 
                                                                                                   88. Czytelny podpis małżonka (z podaniem imienia i nazwiska)*** 

 
Ł. ADNOTACJE ORGANU 
 

* - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne  
** - dane dobrowolne 
*** - wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską 
**** - wypełniaj ą wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych 
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OBJAŚNIENIA  
  1. Właściciele nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i 
osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomością; w zabudowie 
wielorodzinnej deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. 
2. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
3. Należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do 
deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego 
pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu z 
uiszczoną opłatą skarbową. 
4. Należy wpisać podstawę umocowania reprezentacji oraz czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają 
pełnomocnictwo łączne. 
5. Część F wypełniają jedynie właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Należy uwzględnić wszystkie osoby faktycznie 
zamieszkujące oraz tworzące gospodarstwo domowe na danej nieruchomości wraz ze składającym oświadczenie, jeśli je tworzy. 
6. 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. 
7. Dotyczy nieruchomości jednorodzinnych oraz nieruchomości wielolokalowych (budynków wielorodzinnych). 
8. Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej. 
9. Wyliczenie kwoty opłaty stanowi iloczyn liczby poszczególnych gospodarstw domowych i stawki opłaty przypisanej dla danego 
gospodarstwa domowego określonej w uchwale Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej. 

 
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 2019 r.  poz. 1438 z późn. zm.). 
2. Obowiązek złożenia do Burmistrza Miasta Siemiatycze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – art. 6m  ust. 1 ucpg. 
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana danych mająca wpływ na wysokość opłaty lub w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca – art. 6m  ust. 2 i 
ust. 5 pkt 1 ucpg. 
4. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, przesłać drogą 
pocztową na wskazany wyżej adres lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Siemiatycze określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miasta metody, a w przypadku jej braku - uzasadnione 
szacunki. – art. 6o ucpg. 

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. Pałacowa2. 
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). 
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....... - ........ - ...........

ustanie obowiązku ponoszenia opłaty - opłata "0"

B. 

E.
Oświadczam, że lokal wymieniony w części C zamieszkuje:

  TAK ⁴   NIE

zmiana ilości osób zamieszkałych

uzyskanie/utrata prawa do zwolnienia z części opłaty 

inne, jakie ……………………………………………

            zmiana oświadczenia (data zaistnienia zmiany  ___ - ___ - ______ )

1. Dzień-Miesiąc-Rok Załącznik  nr 1 do deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZ ĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKO ŚCI 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. ....)

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 ZŁO ŻENIA OŚWIADCZENIA
2. Cel złożenia oświadczenia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

pierwsze oświadczenie

korekta oświadczenia

data zaistnienia zmiany: ___ - ___ - ________

DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWI ĄZANEGO DO ZŁO ŻENIA OŚWIADCZENIA
3. Nazwisko 4. Imię

5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 6. Imię ojca 7. Imię matki

8. Nr telefonu 9. Adres e-mail:

C.  ADRES NIERUCHOMOŚCI (LOKALU), NA KTÓREJ ZAMIESZKUJ Ą MIESZKA ŃCY ¹

13. Ulica

10. Miejscowość 11. Kod pocztowy 12. Poczta

14. Nr domu 15. Nr lokalu

D. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJ ĄCEGO OŚWIADCZENIE

16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat

19. Gmina 20. Kod pocztowy 21. Poczta

22. Miejscowość 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJ ĄCYCH NIERUCHOMO ŚĆ (LOKAL)
26. osób. ²

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

Bardzo małe gospodarstwo domowe          Średnie gospodarstwo domowe

Małe gospodarstwo domowe          Duże gospodarstwo domowe Bardzo duże gosp. domowe

F. UPRAWNIENIE DO ZWOLNIENIA Z CZ ĘŚCI 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):

G.  PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
28. Data 29. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)
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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).

OBJAŚNIENIA

- 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,

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.

- 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,

Dla każdego lokalu należy złożyć odrębne oświadczenie.

Należy wyszczególnić wszystkie osoby faktycznie zamieszkałe w danym lokalu - zameldowane i niezameldowane.

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 duże gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe od 5 osób.

W przypadku zaznaczeniaTAK 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).

ADNOTACJE
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Załącznik nr 2 do deklaracji o wysokości  

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

OŚWIADCZENIE 

składającego deklarację/oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji 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 

1. Dane składającego oświadczenie: 

Nazwisko: Imię: 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość: 

Ulica: 

Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Poczta: 

2. Dane nieruchomości zamieszkałej, której dotyczy zwolnienie z części opłaty: 

Miejscowość: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Oświadczam, że na nieruchomości wymienionej w pkt 2 prowadzone jest gospodarstwo domowe, 

którego dochód na osobę nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, o której mowa w  art. 8 ust. 1  lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Oświadczam, że zobowiązuję się do powiadomienia Urzędu Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni 

od zaistnienia sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie przekroczy ww. kwoty. 

………………………….       ……….................................. 
(Miejscowość, data)       (Czytelny podpis składającego oświadczenie) 
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