
UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r.  w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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DO -1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:
Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze
zm.)

Składający:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 14 dni od dnia, w
którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

A. A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1

63-300 Pleszew

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

� □ Pierwsza deklaracja1 - data zamieszkania na nieruchomości (dzień/miesiąc/rok)……………………………………r.

� □ Nowa deklaracja 2- zmiana od dnia (dzień/miesiąc/rok)………………………………… ..r.

□ Korekta deklaracji3 z dnia …………………………………….r.

C.DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne4

1. Miejscowość 2. Kod pocztowy

63-300
3. Poczta

PLESZEW

4. Ulica 5. Nr domu 6. Nr lokalu

C.1 PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat,

w przypadku zaznaczenia współwłaściciela, niezbędne jest wypełnienie załącznika DO – F lub DO – P)

�□Właściciel nieruchomości �□Współwłaściciel �□Użytkownik wieczysty �□Inny podmiot władający nieruchomością

�□Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu5

C.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE – OSOBA FIZYCZNA
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię

9. Pesel 10. Nr telefonu/e-mail

C.1.2. DANE IDENTYFIKACYJNE – POZOSTAŁE PODMIOTY
11. Nazwa 12. NIP

13. Regon

14. Nr telefonu / e-mail

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
z C. (adres zamieszkania dotyczy osób składających deklarację będących osobami fizycznymi, adres siedziby dotyczy
pozostałych podmiotów składających deklarację)

15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Id: 8F309652-2D04-4829-92FF-EEF9C8220E44. Uchwalony Strona 1



18. Gmina 19. Miejscowość 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Ulica 23. Kod pocztowy 24. Poczta

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina 29. Miejscowość 30. Nr domu 31. Nr lokalu

32. Ulica 33. Kod pocztowy 34. Poczta

D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)6

� □Selektywna zbiórka odpadów

� □Nieselektywna zbiórka odpadów

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty [w złotych] (określona w Uchwale Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty)

Selektywna
zbiórka
odpadów

[1]

Nieselektywna
zbiórka odpadów

[2]

35.

13,00
36.

29,00
Ilość mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (wymienioną w części
C.)

37.

Miesięczna wysokość opłaty
(poz. 35 x poz. 37 lub poz. 36 x poz. 37)

38.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 38 należy pomnożyć przez 3)7
39.

H. PODPIS / PODPISY OSOBY / OSÓB SKŁADAJĄCEJ / SKŁADAJĄCYCH
DEKLARACJĘ (OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO)

40. Data 41. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)9,10

POUCZENIE
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39. bądź wpłacenia jej w niepełnej wysokości,

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, ze zm.).

2. Niezłożenie deklaracji może stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zgodnie z treścią przepisów w Dziale II

Rozdział 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958, ze zm.).

3. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany

złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie

14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa,

w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią

ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
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I. ADNOTACJE ORGANU
Co do wykonywanych czynności weryfikacyjnych

Data weryfikacji
i zatwierdzenia deklaracji:

Podpis weryfikującego formularz:

OBJAŚNIENIA
1. Pierwsza deklaracja – dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego

mieszkańca.
2. Nowa deklaracja – składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Korekta deklaracji - składana w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5. Dotyczy pozostałych podmiotów składających deklarację.
6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania

odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi
odsetkami.

7. Opłatę z poz. 39 należy wpłacać w następujących terminach: do 15 marca br. za I kwartał, do 15 maja br. za II kwartał, do
15 września br. za III kwartał, do 15 listopada br. za IV kwartał, na rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany po
zatwierdzeniu dostarczonej deklaracji do Urzędu.

8. Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej.

9. W przypadku wypełnienia załącznika DO – F lub DO – P, należy złożyć w rubryce 41 podpisy wszystkich wykazanych podmiotów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że włącza Państwa dane osobowe do zbioru danych znajdujących się w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1. Dane osobowe będą przetwarzane w postępowaniu administracyjnym w zakresie właściwości
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w statystyce i sprawozdawczości oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami.
Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Burmistrz Miasta
i Gminy Pleszew;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
w których Urząd Miasta i Gminy Pleszew przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
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DO-2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze

zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach
Termin składania: W ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub 14 dni od dnia, w którym

nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji
Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew

A. A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1

63-300 Pleszew
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

� □ Pierwsza deklaracja1 - data powstania na nieruchomości odpadów komunalnych (dzień/miesiąc/rok)……………r.

� □ Nowa deklaracja 2- zmiana od dnia (dzień/miesiąc/rok………………………………………….… ..r.

� □ Korekta deklaracji3 z dnia …………………………………….r.

C.DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne4
1.Miejscowość 2.Kod pocztowy

63-300
3.Poczta

PLESZEW

4.Ulica 5.Nr domu 6.Nr lokalu

C.1 PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat,

w przypadku zaznaczenia współwłaściciela, niezbędne jest wypełnienie załącznika DO – F lub DO – P)

�□Właściciel nieruchomości �□Współwłaściciel �□Użytkownik wieczysty �□Inny podmiot władający nieruchomością

�□Jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu5

C.1.1 DANE IDENTYFIKACYJNE – OSOBA FIZYCZNA
7.Nazwisko 8.Pierwsze imię, drugie imię

9.Pesel 10.Nr telefonu/e-mail

C.1.2. DANE IDENTYFIKACYJNE – POZOSTAŁE PODMIOTY
11.Nazwa 12.NIP

13.Regon

14.Nr telefonu / e-mail

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości
z C. (adres zamieszkania dotyczy osób składających deklarację będących osobami fizycznymi, adres siedziby dotyczy
pozostałych podmiotów składających deklarację)
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18. Gmina 19. Miejscowość 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Ulica 23. Kod pocztowy 24. Poczta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.
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C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.
25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat

28. Gmina 29. Miejscowość 30. Nr domu 31. Nr lokalu

32. Ulica 33. Kod pocztowy 34. Poczta

D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)6

� □Selektywna zbiórka odpadów

� □Nieselektywna zbiórka odpadów

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.2 NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Wielkość
pojemnika

Ilość pojemników na
miesiąc [szt.]

[1]

Stawka opłaty
[w złotych]

Selektywna zbiórka
odpadów

[2]

Stawka opłaty
[w złotych]

Nieselektywna zbiórka
odpadów

[3]

Kwota opłaty
[w złotych]

[1] x [2] lub [1] x [3]

0,11- 0,12 m3 35. 26,00 39,00 42.

0,24 m3 36. 56,00 87,00 43.

1,1 m3 37. 185,00 277,00 44.

2,2 m3 38. 283,00 431,00 45.

5 m3 39. 640,00 966,00 46.

7 m3 40. 855,00 1.285,00 47.

10 m3 41. 1.286,00 1.919,00 48.

Miesięczna wysokość opłaty (suma pozycji 42 - 48) 49.

zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 49 należy pomnożyć przez 3)7
50.

zł/kwartał

E.3 DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Ryczałtowa stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

stawka opłaty
[w złotych]

Selektywna zbiórka
odpadów [1]

stawka opłaty
[w złotych]

Nieselektywna zbiórka
odpadów [2]

72,00 108,00

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie
nieruchomości [3]

51.

Kwota roczna opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:8 [1] x [3] lub [2] x [3]

52.

H. PODPIS / PODPISY OSOBY / OSÓB SKŁADAJĄCEJ / SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ
(OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO)
53. Data 54. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)10,11

POUCZENIE
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 50 lub 52 bądź wpłacenia jej w niepełnej wysokości,

niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, ze zm.).

2. Niezłożenie deklaracji może stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zgodnie z treścią przepisów w Dziale II

Rozdział 6 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958, ze zm.).

3. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany

złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na

nieruchomościach o podobnym charakterze.
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

I. ADNOTACJE ORGANU
Co do wykonywanych czynności weryfikacyjnych

Data weryfikacji
i zatwierdzenia deklaracji:

Podpis weryfikującego formularz:

OBJAŚNIENIA
1. Pierwsza deklaracja – dotyczy deklaracji składanych w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Nowa deklaracja – składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.
3. Korekta deklaracji - składana w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w uprzednio złożonej deklaracji.
4. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
5. Dotyczy pozostałych podmiotów składających deklarację.
6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów

komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
7. Opłatę z poz. 50 należy wpłacać w następujących terminach: do 15 marca br. za I kwartał, do 15 maja br. za II kwartał, do 15 września br. za III kwartał,

do 15 listopada br. za IV kwartał, na rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany po zatwierdzeniu dostarczonej deklaracji do Urzędu.
8. Opłatę z poz. 52 należy wpłacić do 15 września br. na rachunek bankowy, który zostanie wygenerowany po zatwierdzeniu dostarczonej deklaracji do

Urzędu.
9. Podpis powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami administracji publicznej.

10. W przypadku wypełnienia załącznika DO – F lub DO – P, należy złożyć w rubryce 54 podpisy wszystkich wykazanych podmiotów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że włącza Państwa dane osobowe do zbioru danych znajdujących się w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1. Dane osobowe będą przetwarzane w postępowaniu administracyjnym w zakresie właściwości
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w statystyce i sprawozdawczości oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami.
Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Burmistrz Miasta
i Gminy Pleszew;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
w których Urząd Miasta i Gminy Pleszew przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
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DO-F
INFORMACJA PODATKOWA: DANE IDENTYFIKACYJNE – osoba fizyczna

Kolejny numer składanego załącznika……

A.PRZEZNACZENIE

1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� □Deklaracji DO-1 ž□Deklaracji DO-2

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

B.1 Osoba fizyczna
2. Nazwisko 3. Pierwsze imię, drugie imię

4. PESEL 5. Nr telefonu / e-mail

6. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)

B.2 Osoba fizyczna
7. Nazwisko 8. Pierwsze imię, drugie imię

9. PESEL 10. Nr telefonu / e-mail

11. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)

B.3 Osoba fizyczna
12. Nazwisko 13. Pierwsze imię, drugie imię

14. PESEL 15. Nr telefonu / e-mail

16. Adres zamieszkania (Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy, poczta)

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub 50 lub 52 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2018

Rady Miejskiej w Pleszewie

z dnia 21 grudnia 2018 r.
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Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że włącza Państwa dane osobowe do zbioru danych znajdujących się w Urzędzie
Miasta i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1. Dane osobowe będą przetwarzane w postępowaniu administracyjnym w zakresie
właściwości Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w statystyce i sprawozdawczości oraz w innych przypadkach przewidzianych
przepisami.
Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych
przypadkach, w których Urząd Miasta i Gminy Pleszew przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane
mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
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DO-P
INFORMACJA PODATKOWA: DANE IDENTYFIKACYJNE – osoby prawne i jednostki
nie posiadające osobowości prawnej

Kolejny numer składanego załącznika……

A.PRZEZNACZENIE

1. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� □Deklaracji DO-1 ž□Deklaracji DO-2

B. DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1 Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej

1.Nazwa 2.NIP

3.Regon

4.Nr telefonu / e-mail

B.2 Osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej
5.Nazwa 6.NIP

7.Regon

8.Nr telefonu / e-mail

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty z poz. 39 lub 50 lub 52 lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314, ze zm.).
Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami,
czarnym lub niebieskim kolorem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że włącza Państwa dane osobowe do zbioru danych znajdujących się w Urzędzie Miasta
i Gminy w Pleszewie przy ul. Rynek 1. Dane osobowe będą przetwarzane w postępowaniu administracyjnym w zakresie właściwości
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w statystyce i sprawozdawczości oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami.
Zgodnie z art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

· dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać
informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Burmistrz Miasta
i Gminy Pleszew;

· sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

· usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach,
w których Urząd Miasta i Gminy Pleszew przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte
po zakończeniu okresu archiwizacji;

· ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
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UZASADNIENIE

do uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień
ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze
gminy. Z kolei art. 18 ust. 2 pkt 15 przywołanej ustawy stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy
należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Ustawową podstawę w przedmiotowej sprawie dla rady gminy stanowi art. 6n ustawy o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach, który nakłada na gminny organ stanowiący konieczność podjęcia

stosownej uchwały, która będzie określała wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zmiany zawarte w załącznikach do niniejszej uchwały uwzględniają nowe stawki opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zawierają obowiązek informacyjny wynikający z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony

danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne i konieczne.
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