
Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXIII/247/20 
Rady Miejskiej w Piszu 
z dnia 25 listopada 2020 r. 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 
LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
 
 

Podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 
władających nieruchomością. 

Termin 
składania: 

Pierwsza deklaracja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
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 do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce 
składania: 
 
Organ właściwy 
do przyjęcia 
deklaracji: 
 
 
Objaśnienia:           

 
Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz 
 
 
Burmistrz Pisza 
 
 
 
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim 
kolorem. 

 A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 
q   PIERWSZA DEKLARACJA                                               …………………………………………… 
data powstania obowiązku 
 
q  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI       …………………………………………… 
data powstania zmiany 
 
Przyczyny zmiany deklaracji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B1. Rodzaj składającego deklarację 

qwłaściciel    q współwłaścicielq użytkownik wieczysty          q zarządca nieruchomości 

 

qinny …………………………………. 

 

B2. Dane identyfikacyjne składającego deklarację 

IMIĘ I NAZWISKO / PEŁNA NAZWA 
 
 



PESEL    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    NIP    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    
KRAJ WOJEWÓDZTWO 

 
POWIAT 
 

GMINA 
 

ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 
 

TELEFON ADRES E-MAIL 
 

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 
 
 
 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

GMINA 
 

MIEJSCOWOŚĆ 

 
ULICA 
 

NR DOMU 
 

NR LOKALU 
 

OBRĘB/NUMER DZIAŁKI 
 
 

D. OPŁATA ROCZNA DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE (bez względu na 
długość korzystania z nieruchomości) 

 
   
  X  =  
 

(stawka ryczałtowej opłaty rocznej                (liczba nieruchomości)                                      (stawka opłaty rocznej dla  
    dla 1 nieruchomości) zadeklarowanej/ych nieruchomości) 
 

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
     (miejscowość i data) 

 

 

 
 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
   (czytelny podpis składającego) 
 

F. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 
 

Objaśnienia 
 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Pisza o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 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. 

3) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika zgodnie z art.80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), pełnomocnictwo składa się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia 
pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej. 

zł  zł 



 
 

POUCZENIE 
 
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
wpłacenia ich w niepełnej wysokości, 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 2020 r. 
poz. 1427 z późn. zm.).   
2. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz 
określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach). 
3.  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się  jednorazowo w terminie do 15 września każdego 
roku na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu (ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz)  nr konta 69 9364 0000 
2002 0007 2065 0039 lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu. 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (art. 13 RODO) 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1) – zwanym dalej RODO, Urząd Miejski w Piszu informuje iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu, z którym można skontaktować się pod adresem email: 
inspektor@pisz.home.pl, 
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  
-  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych Gminy – naliczenie i pobór opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
-  w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.   
4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane 
osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty 
świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych 
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.  
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.  
6. Okres przechowywania poszczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od konkretnego celu, w jakim dane te są 
przetwarzane. Okres ten obliczany jest w oparciu o następujące kryteria: 
- przepisy prawa obligujące Administratora do przetwarzania danych przez określony czas, 
-  okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora, 
- odwołanie zgody, będącej podstawą przetwarzania danych osobowych.  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  
- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej,  
- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej,  
- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej,  
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej,  
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 
- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
8. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


