UCHWAŁA NR XVIII/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W MĄKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r.
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim, uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

p i

; by

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/133/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI.
WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a także ich współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych osób władających nieruchomościami; jeżeli nieruchomość jest zabudowana
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela
nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd
nie został wybrany
Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki

Miejsce składania:
Organ właściwy
do złożenia deklaracji:

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ zmiana aktualnej deklaracji od dnia...............................

□ pierwsza deklaracja

Uzasadnienie zmiany deklaracji:

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel/współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca/użytkownik

inny podmiot władający nieruchomością

C. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

□

□

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
‘dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi "dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Telefon kontaktowy

Numer PESEL*

Identyfikator REGON**

Numer NIP**

Ulica

Nr domu

Nr lokalu
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Kod pocztowy

Miejscowość

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
(UWAGA! WYPEŁNIĆ JEŻELI ADRES JEST INNY NIŻ ADRES ZAMIESZKANIA)
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

F. INFORMACJA 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA (należy zaznaczyć TAK w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub NIE - w przypadku braku kompostownika)

□

□

TAK

NIE

G. USTALENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G1. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

G2. Miesięczna stawka opłaty (zł/osobę)

zł

G3. Razem (G1 x G2)

zł

G4. Miesięczna kwota zwolnienia w przypadku posiadania
kompostownika (zt/osobę)

zł

G5. Razem (G1 x G4)

zł

G6. Należność miesięczna (G3 - G5)

zł

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 13 ust 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: ul. Stanisława Moniuszki 6,06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
urzad@makowmazowiecki.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa
załatwienia sprawy przez admhistratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/133/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

W związku z omyłką w uchwale Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje konieczność zmiany załącznika Nr 1.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNI iZĄCY RADY

^iariuea Art.
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