
UCHWAŁA NR XXVI/206/2020 
RADY GMINY TERESIN 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 m i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Teresin 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej 
„deklaracją”, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych 
na terenie Gminy Teresin, w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 są zobowiązani złożyć deklarację w terminach:  

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy 
Teresin przy ul. Zielonej 20, 96-515 Teresin osobiście lub przesłać listem albo w formie 
elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Teresin znajdującej się 
na platformie e-PUAP. 

2. Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczone jest we wszystkich 
formatach elektronicznych wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. 
w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych 
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180), 
pod warunkiem zachowania opisanego w formacie XML układu informacji i powiązań między nimi, określonego 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, zgodnego z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.346 ze zm.). 

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Teresin.  

§ 5.  Traci moc uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej. 

§ 6.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2020 roku. 

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 
 

Bogdan Linard 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Teresin z dnia 2 lipca 2020 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI 
NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (Formularz MIŚ-2.1) 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity DZ. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający 
Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 
4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania 
deklaracji 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Miejsce złożenia 
deklaracji 

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji 

Wójt Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515  Teresin 

A. 1.  OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 Deklaracja składana po raz pierwszy w związku z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty od dnia 
……………………………………………….. 

 Deklaracja składana w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia jej wysokości od dnia 
……………………………………. 

 Korekta deklaracji od dnia …………………………………………………………………………………………… 
 

B. 2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) 

 Właściciel 

 Współwłaściciel 

 Użytkownik wieczysty 

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 Inny podmiot władający nieruchomością   

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1.1. dane identyfikacyjne 

3. nazwisko* / pełna 
nazwa podmiotu 
składającego 
deklarację** 

 

4. Imię, imiona *  

5. Nr PESEL*  

6. Nr REGON**  7. NIP** 
 

C.1.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

8. Gmina  9. Miejscowość  

10. Ulica  11. Nr domu  12. Nr lokalu  

13. Kod pocztowy  14. Poczta  

15. Nr telefonu  16. Adres e-mail  

C.2.1. Dane identyfikacyjne (rubryki C.2.1. i C.2.2. należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność 
dwóch współwłaścicieli lub stanowi własność ustawową majątkową małżeńska)   

17. nazwisko* / pełna 
nazwa podmiotu 
składającego 
deklarację**  
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18. Imię, imiona*  

19. Identyfikator 
PESEL*  

 

C.2.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

20. Gmina  21. Miejscowość 
 

22. Ulica  23. Nr domu  24. Nr lokalu 
 

25. Kod pocztowy  26. Poczta  

27. Nr telefonu  28. Adres e-mail  

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

29. Gmina  30. Miejscowość  

31. Ulica  32. Nr domu  33. Nr lokalu  

34. Kod pocztowy  35. Poczta  

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH 
ODPADY KOMUNALNE (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi) 

36. (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu): 

    1.  posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

    2.  nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
[zł/osobę] 

37.  

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w pkt. D 38.   

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
powstałymi na nieruchomości wskazanej w pkt. D [zł/miesiąc] 

39.  
 
 
(stawkę opłaty z poz. 37  należy pomnożyć 
przez liczbę mieszkańców wskazaną w poz. 
38) 

Wysokość przysługującego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym [zł/miesiąc] 

40.  
 
 
(kwotę z pozycji 39 należy pomnożyć przez 
wysokość zwolnienia określonego w odrębnej 
uchwale Rady Gminy Teresin  w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie nieruchomości,  na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia 
wysokości stawki) 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
powstałymi na nieruchomości wskazanej w pkt. D po odliczeniu 
częściowego zwolnienia [zł/miesiąc] 

41.                                                                                                               
 
(miesięczną opłatę z poz. 39 należy 
pomniejszyć o  kwotę wskazaną w poz. 40) 
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G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH  
42. Do deklaracji dołączam następujące załączniki: 

 załącznik DEK-1 – zestawienie o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości 

 pełnomocnictwo odpowiednie do reprezentowania właściciela nieruchomości 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
43. miejscowość 

 
44. data (dzień-miesiąc-rok) 

45. podpis składającego 

W przypadku składania deklaracji przez kilku 
współwłaścicieli, każdy z nich jest obowiązany do 
czytelnego podpisu w poz. 45 niniejszej deklaracji 

I. Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2019 roku poz. 1438 z późn. zm.). 

J. Adnotacje organu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objaśnienia: 

1. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 

2. Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 

Teresin. 

3. * - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną 

4. ** - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku 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 osobowych, zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE. L 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, że: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin  z siedzibą: 

Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, nr tel. 46 861 38 15, e-mail: urzad.gminy@teresin.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: 

ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin 

z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze (art. 6 ust. 1. lit. c RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6h ustawy 
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami 
Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, dostawcy usług bankowych i informatycznych, 
jak również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin przetwarzają dane osobowe. 
Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych 
w pkt 3, a po jego ustaniu do zakończenia okresu archiwizacji określonych w przepisami prawa. 

6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo 

do usunięcia danych - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 RODO.  
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Formularz MIŚ-2.1.1 
ZESTAWIENIE DANYCH O POZOSTAŁYCH 

WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI 

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI 

Z DNIA 

………………………………. 
/DZIEŃ-MIESIĄC-ROK/ 

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/NALEŻY WPISAC ADRES WSKAZANY W PKT. D  FORMULARZA DEKLARACJI/ 

DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE 

2. Nazwisko*   

3. Imiona*  

4. Identyfikator PESEL    

A1. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

5. Gmina  6. Miejscowość  

7. Ulica  8. Nr domu  9. Nr lokalu  

10. Kod pocztowy  11. Poczta  

12. Nr telefonu  13. Adres e-mail  

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 

14. Nazwisko*   

15. Imiona*  

16. Identyfikator PESEL   

B1. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

17. Gmina  18. Miejscowość  

19. Ulica  20. Nr domu  21. Nr lokalu  

22. Kod pocztowy  23. Poczta  

24. Nr telefonu  25. Adres e-mail  

C. DANE IDENTYFIKACYJNE 

26. Nazwisko*   

27. Imiona*  

28. Identyfikator PESEL   

C1. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY 

29. Gmina  30. Miejscowość  

31. Ulica  32. Nr domu  33. Nr lokalu  

34. Kod pocztowy  35. Poczta  

36. Nr telefonu  37. Adres e-mail  

38. Adnotacje organu 

Objaśnienia: 

* - dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Created from PDF via Acrobat SaveAsXML -->
<!-- Mapping Table version: 28-February-2003 -->

<?xpacket begin='' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?>
<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>

<pdf:Producer>Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows)</pdf:Producer>
</rdf:Description>

<xmp:CreatorTool>PScript5.dll Version 5.2.2</xmp:CreatorTool>
<xmp:ModifyDate>2020-06-30T15:31:36+02:00</xmp:ModifyDate>
<xmp:CreateDate>2020-06-30T13:58+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:MetadataDate>2020-06-30T15:31:36+02:00</xmp:MetadataDate>

</rdf:Description>

<dc:format>xml</dc:format>

<rdf:li/>
</rdf:Seq>

</dc:creator>

<rdf:li xml:lang="x-default"/>
</rdf:Alt>

</dc:title>
</rdf:Description>

<xmpMM:DocumentID>uuid:421741a0-5365-4fae-9274-
5752d42b5da6</xmpMM:DocumentID>

<xmpMM:InstanceID>uuid:b0373602-3cf2-4570-a377-
66e8960d3b03</xmpMM:InstanceID>

</rdf:Description>

<adhocwf:state>1</adhocwf:state>
<adhocwf:version>1.1</adhocwf:version>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

</x:xmpmeta>
<?xpacket end="w"?>
<?xpacket end='r'?>

<TH>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ 
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (Formularz MIŚ‐2.1) </TH>

</TR>

<TH>Podstawa prawna </TH>
<TH>Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity DZ. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) </TH>

<TaggedPDF-doc>

<x:xmpmeta x:xmptk="Adobe XMP Core 4.2.1-c041 52.342996, 2008/05/07-20:48:00 " 
xmlns:x="adobe:ns:meta/">

-

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">-
<rdf:Description xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" rdf:about="">-

<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/">-

<rdf:Description rdf:about="" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">-

<dc:creator>-
<rdf:Seq>-

<dc:title>-
<rdf:Alt>-

<rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/">-

<rdf:Description rdf:about="" 
xmlns:adhocwf="http://ns.adobe.com/AcrobatAdhocWorkflow/1.0/">

-

<Table>-
<TR>-

<TR>-

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/206/2020 
Rady Gminy Teresin z dnia 2 lipca 2020 r.
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</TR>

<TH>Składający </TH>
<TH>Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach </TH>

</TR>

<TH>Termin składania deklaracji </TH>
<TH>W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. </TH>

</TR>

<TH>Miejsce złożenia deklaracji </TH>
<TH>Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96‐515 Teresin </TH>

</TR>

<TH>Organ właściwy do złożenia deklaracji </TH>
<TH>Wójt Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96‐515 Teresin </TH>

</TR>

<TD>A. 1. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu) � Deklaracja składana po 
raz pierwszy w związku z powstaniem obowiązku uiszczania opłaty od dnia 
……………………………………………….. � Deklaracja składana w związku ze 
zmianą danych będących podstawą ustalenia jej wysokości od dnia 
……………………………………. � Korekta deklaracji od dnia 
…………………………………………………………………………………………… 
OffOffOff</TD>

</TR>

<TD>B. 2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w 
odpowiednim polu) � Właściciel � Współwłaściciel � Użytkownik wieczysty �
Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu � Inny podmiot władający nieruchomością OffOffOffOffOff</TD>

</TR>

<TH>C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </TH>
</TR>

<TH>C.1.1. dane identyfikacyjne </TH>
</TR>

<TH>3. nazwisko* / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację** </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>4. Imię, imiona * </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>5. Nr PESEL* </TH>
<TD/>

</TR>

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-
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<TH>6. Nr REGON** </TH>
<TD/>
<TH>7. NIP** </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>C.1.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY </TH>
</TR>

<TH>8.Gmina </TH>
<TD/>
<TH>9.Miejscowość </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>10. Ulica </TH>
<TD/>
<TH>11. Nr domu </TH>
<TD/>
<TD>12. Nr lokalu </TD>
<TD/>

</TR>

<TH>13. Kod pocztowy </TH>
<TD/>
<TH>14. Poczta </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>15. Nr telefonu </TH>
<TD/>
<TH>16. Adres e‐mail </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>C.2.1. Dane identyfikacyjne (rubryki C.2.1. i C.2.2. należy wypełnić w przypadku, 
gdy nieruchomość stanowi własność dwóch współwłaścicieli lub stanowi własność 
ustawową majątkową małżeńska) </TH>

</TR>

<TH>17. nazwisko* / pełna nazwa podmiotu składającego deklarację** </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>18. Imię, imiona* </TH>
<TD/>

</TR>
</Table>

<TH>19. Identyfikator PESEL* </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>C.2.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY </TH>

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<Table>-
<TR>-

<TR>-
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</TR>

<TH>20. Gmina </TH>
<TD/>
<TH>21. Miejscowość </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>22. Ulica </TH>
<TD/>
<TH>23. Nr domu </TH>
<TD/>
<TD>24. Nr lokalu </TD>
<TD/>

</TR>

<TH>25. Kod pocztowy </TH>
<TD/>
<TH>26. Poczta </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>27. Nr telefonu </TH>
<TD/>
<TH>28. Adres e‐mail </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE </TH>

</TR>

<TH>29. Gmina </TH>
<TD/>
<TH>30. Miejscowość </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>31. Ulica </TH>
<TD/>
<TH>32. Nr domu </TH>
<TD/>
<TD>33. Nr lokalu </TD>
<TD/>

</TR>

<TH>34. Kod pocztowy </TH>
<TD/>
<TH>35. Poczta </TH>
<TD/>

</TR>

<TH>E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I 
KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi) </TH>

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-
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</TR>

<TD>36. (proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu): � 1. posiadam 
kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne � 2. nie 
posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne OffOff</TD>

</TR>

<TH>F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI </TH>

</TR>

<TH>Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zł/osobę] </TH>
<TD>37. </TD>

</TR>

<TH>Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w pkt. D </TH>
<TD>38. </TD>

</TR>

<TH>Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami powstałymi na 
nieruchomości wskazanej w pkt. D [zł/miesiąc] </TH>

<TD>39. (stawkę opłaty z poz. 37 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców wskazaną w 
poz. 38) </TD>

</TR>

<TH>Wysokość przysługującego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [zł/miesiąc] </TH>

<TD>40. (kwotę z pozycji 39 należy pomnożyć przez wysokość zwolnienia określonego w 
odrębnej uchwale Rady Gminy Teresin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki) </TD>

</TR>

<TH>Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami powstałymi na 
nieruchomości wskazanej w pkt. D po odliczeniu częściowego zwolnienia [zł/miesiąc] 
</TH>

<TD>41. (miesięczną opłatę z poz. 39 należy pomniejszyć o kwotę wskazaną w poz. 40) 
</TD>

</TR>

<TD>G. INFORM,ACJE O ZAŁĄCZNIKACH 42. Do deklaracji dołączam następujące 
załączniki: � załącznik DEK‐1 – zestawienie o pozostałych współwłaścicielach 
nieruchomości � pełnomocnictwo odpowiednie do reprezentowania właściciela 
nieruchomości OffOff</TD>

</TR>

<TH>H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </TH>
</TR>

</Table>

<TD>43. miejscowość </TD>
<TD>44. data (dzień‐miesiąc‐rok) </TD>
<TH>45. podpis składającego </TH>

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<Table>-
<TR>-
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</TR>

<TH>W przypadku składania deklaracji przez kilku współwłaścicieli, każdy z nich jest 
obowiązany do czytelnego podpisu w poz. 45 niniejszej deklaracji </TH>

</TR>

<TH>I. Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 roku poz. 1438 z późn. 
zm.). </TH>

</TR>

<TH>J. Adnotacje organu </TH>
</TR>

<TH/>
</TR>

</Table>
<P>Objaśnienia: </P>

<LI_Label>1. </LI_Label>
<LI_Title>Dla każdej nieruchomości należyzłożyć odrębną deklarację. </LI_Title>

</LI>

<LI_Label>2. </LI_Label>
<LI_Title>Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowaniu odpadami komunalnymi reguluje 

odrębna uchwała Rady Gminy Teresin. </LI_Title>
</LI>

<LI_Label>3. </LI_Label>
<LI_Title>* ‐dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba fizyczną </LI_Title>

</LI>

<LI_Label>4. </LI_Label>
<LI_Title>** ‐dotyczy właściciela nieruchomości będącego osoba prawną </LI_Title>

</LI>
</L>

<H5>KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
</H5>

<P>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 osobowych, 
zwane dalej RODO) (Dz. Urz. UE. L 2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, że: </P>

</Part>

<H5>1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin z siedzibą: 
Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96‐515 Teresin, nr tel. 46 861 38 15, e‐mail: 
urzad.gminy@teresin.pl </H5>

<P>2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
za pośrednictwem poczty elektronicznej e‐mail: ido.gminy@teresin.pl lub pisemnie na adres 
Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96–515 Teresin z dopiskiem „Inspektor Ochrony 
Danych”. </P>

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<TR>-

<L>-
<LI>-

<LI>-

<LI>-

<LI>-

<Part>-

<Part>-
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<P>3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1. lit. c RODO). Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. </P>

<P>4) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w 
pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, dostawcy 
usług bankowych i informatycznych, jak również podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin przetwarzają dane osobowe. Dane 
osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom 
egzekucyjnym. </P>

<P>5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania określonych w pkt 3, a po jego ustaniu do zakończenia okresu archiwizacji 
określonych w przepisami prawa. </P>

<P>6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:</P>
<P> ‐dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także ‐w przypadkach 
przewidzianych prawem ‐prawo do usunięcia danych ‐wniesienia skargi do organu 
nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00‐193 
Warszawa </P>

<P>Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. </P>

</Part>
</TaggedPDF-doc>

Id: B93489C2-3086-4583-A8DC-0154872AB9B7. Podpisany Strona 7




