Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/…/18
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z
dnia 14.06.2018 r.

Numer kartoteki

-

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Identyfikator NIP / numer PESEL
Nr sprawy

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,
A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).

Zobowiązani do
złożenia deklaracji:

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzona jest działalność przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej prowadzące
działalność gospodarczą, w związku z której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę powyżej 20 osób,
według stanu na dzień 15.10.2015 r.
z wyłączeniem cmentarzy i remiz ochotniczych straży pożarnych.

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, przez których
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) ……….-……….- ………….….
□ korekta deklaracji (błędnie sporządzonej) z dnia ……….-……….-……...…….
□ deklaracja zmieniająca (data obowiązywania zmiany) ……….-….…….-……………..
Przyczyna złożenia deklaracji zmieniającej ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…….……..……….………

B. PODMIOT OBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ najemca, dzierżawca
□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot faktycznie władający nieruchomością ……………………………………………………………………………..……….….………………………….
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pełna nazwa/ Imiona i nazwiska wspólników
Identyfikator REGON

Numer NIP

Numer KRS

Klasa PKD (główna)

OSOBA(Y) UPOWAŻNIONA(E) DO REPREZENTOWANIA – PODSTAWA UMOCOWANIA*
* należy dołączyć umowę spółki, KRS, pełnomocnictwo, itp.
………………………………………………………………………………..……………… - …………………………………………………………..………………………………………….
Imię i nazwisko
podstawa umocowania
………………………………………………………………………………..……………… - …………………………………………………………..………………………………………….
Imię i nazwisko
podstawa umocowania

D. SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat:

Gmina

Ulica

Nr domu:

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Adres e-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

E. ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnić jeżeli jest inny adres niż wskazany w punkcie D)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr lokalu

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (punkt odbioru odpadów)
* w przypadku większej liczby punktów odbioru odpadów należy wypełnić załącznik nr 1

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr działki

G. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIESZĄ DEKLARACJĄ
PROWADZONY JEST NASTĘPUJĄCY RODZAJ
DZIAŁALNOŚCI:

………………………………..……………………………….…………………………………………………………………,

W ramach której na dzień składania niniejszej deklaracji:
1. jest zatrudnionych ……………… pracowników1),
2. w szkole uczy się ……………… uczniów / studentów2),
3. w żłobku / przedszkolu przebywa ………………dzieci3),
4. w hotelu, pensjonacie, domu opieki, placówce leczniczej, noclegowni, schronisku znajduje się ………………łóżek,
5. w lokalu gastronomicznym znajduje się ……………… miejsc konsumpcyjnych,
6. w budynkach i obiektach użyteczności publicznej dziennie przebywa ……………… interesantów, klientów lub odwiedzających

H. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Deklarowana liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne, niezbędnych do gromadzenia odpadów
na nieruchomości, o której mowa w punkcie F*:
* w przypadku większej liczby punktów odbioru odpadów liczba deklarowanych pojemników musi być zgodna z załącznikiem nr 1

Pojemność pojemnika
(w

Stawka opłaty

m3)

(w zł)

Wskaźnik4)

Liczba
pojemników

(wynikający ze średniej ilości
odbiorów odpadów
komunalnych w miesiącu)

(w szt.)
1

2

3

Opłata miesięczna
(iloczyn kol. 2, 3 i 4)
(w zł)

4

5

0,12
0,24
1,10
4,33
1,50
5,00
8,67
7,00
13,00
10,0
12,0
20,0
10,0 prasokontener
Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

□
□
□

(suma kol. 5)

I. INFORMACJA O SELEKTYWNEJ ZBIÓRCE ODPADÓW
Deklarowana liczba pojemników na selektywne odpady komunalne, niezbędnych do gromadzenia odpadów
w okresie 1 miesiąca, na nieruchomości, o której mowa w punkcie F*:
* w przypadku większej liczby punktów odbioru odpadów liczba deklarowanych pojemników musi być zgodna z załącznikiem nr 1

Selektywnie
zbierane odpady
komunalne

Liczba pojemników o danej pojemności
(w m3)

0,12

0,24

1,10

1,50

1,80

2,00

2,50

3,00

5,00

10,00
prasokontener

Papier
Szkło
Opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metal

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i czystości w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).
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 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
………….……………………………………………………………...
(miejscowość, data)

………….……………………………………………………………...
(czytelny podpis)

ADNOTACJE ORGANU
Sprawdzono pod względem merytorycznym
………………………….………….
Data (dzień – miesiąc – rok)

……………………………….…………….
Podpis przyjmującego formularz

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym
…………………….……………………
(kwota przypisu)
Ujęto w ewidencji należności i zobowiązań ………………………………….
Data (dzień – miesiąc – rok)

Podpis pracownika Działu Finansowego

…………………….…………………
(kwota odpisu)

OBJAŚNIENIA
1. Na podstawie uchwały Zgromadzenia ZGZM w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, do złożenia deklaracji obowiązani są właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których prowadzona jest działalność przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, w związku z której
prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę, powyżej 20 osób, według stanu na dzień 15.10.2015 r.,
z wyłączeniem cmentarzy i remiz ochotniczych straży pożarnych.
Zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych do sektora finansów publicznych zalicza się:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
3) jednostki budżetowe;
4) samorządowe zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne;
12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
13) państwowe i samorządowe instytucje kultury;
14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
W przypadku osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą, w związku z
której prowadzeniem zatrudnia się, na podstawie umowy o pracę powyżej 20 osób - zmniejszenie liczby zatrudnionych po dniu 15.10.2015 r. poniżej 21 osób nie
wpływa na stosowanie uchwały, tzn. że właściciel nieruchomości niezamieszkanej, który w dniu 15.10.2015 r. lub po tym dniu, zatrudniał powyżej 20 pracowników, w
przypadku zmniejszenia zatrudnienia poniżej tej liczby, nadal objęty będzie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonym przez Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego i zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne została określona w uchwale Zgromadzenia ZGZM w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Aktualnie obowiązujące stawki wynoszą (jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny) - za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi o pojemności:
- 0,12 m3 –14,00 zł,
- 0,24 m3 – 26,00 zł,
- 1,1 m3 – 123,00 zł,
- 1,5 m3 – 168,00 zł,
- 5 m3 – 560,00 zł,
- 7 m3 – 789,00 zł,
- 10 m3 – 1.127,00 zł,
- 12 m3 – 1.352,00 zł,
- 20 m3 – 2.247,00 zł,
- prasokontener 10 m3 – 1.691,00 zł,
3. Wyjaśnienia stosowanych przypisów:
1) należy uwzględnić pracowników faktycznie przebywających na nieruchomości i wytwarzających odpady komunalne, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa
o pracę, umowa zlecenie, o dzieło, stażyści, pracownicy interwencyjni, praktykanci itp.), uwzględniając średniomiesięczną absencję pracowników (urlopy
wypoczynkowe, macierzyńskie, bezpłatne, zwolnienia chorobowe itp.),
2) należy uwzględnić uczniów faktycznie przebywających w szkole, uwzględniając średniomiesięczną frekwencję,
3) należy uwzględnić dzieci faktycznie przebywające w żłobku/przedszkolu, uwzględniając średniomiesięczną frekwencję,
4) należy wybrać odpowiedni wskaźnik:
- 4,33 dla jednokrotnego odbioru odpadów komunalnych w tygodniu,
- 8,67 dla dwukrotnego odbioru odpadów komunalnych w tygodniu,
- 13,00 dla trzykrotnego odbioru odpadów komunalnych w tygodniu.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice,
tel.: +48 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tomasz Wadas, tel. 509 737 586 , e-mail: iod@zgzm.pl,
3) dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) w celu realizacji zadań Związku w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, w tym:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) deklaracja będzie przechowywana przez okres 5 lat,
5) odbiorcą danych osobowych jest podmiot obsługujący system informatyczny (wyłącznie w ramach umów serwisowych) oraz podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa,
6) posiada Pani/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wszczęciem postępowania podatkowego i wydaniem
decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załącznik nr 1
do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
I. Deklarowana liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne, niezbędnych do gromadzenia odpadów w okresie 1
tygodnia.

J.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Pełna nazwa/ Imiona i nazwiska wspólników
Identyfikator REGON

Numer NIP

Numer KRS

Klasa PKD (główna)

F1. ADRESY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (punkty odbioru odpadów)
Lp.

Miejscowość

Ulica
/ nr domu

Nr
działki

H1. Deklarowana liczba pojemników na zmieszane odpady komunalne,
niezbędnych
do
gromadzenia
odpadów
(należy wpisać liczbę pojemników dla danego punktu odbioru)
0,12 0,24 1,10 1,50 5,00 7,00 10,0 12,0 20,0
10,0
prasokontener

SUMA pojemników na zmieszane odpady komunalne

strona

1

II. Deklarowana liczba pojemników na selektywne odpady komunalne, niezbędnych do gromadzenia odpadów w okresie 1 miesiąca.

F1. ADRESY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (punkty odbioru odpadów)
Lp.

Miejscowość

Ulica
/ nr
domu

Nr
działki

I1. Deklarowana liczba pojemników na selektywne odpady komunalne, niezbędnych do gromadzenia odpadów w okresie 1 miesiąca (należy wpisać liczbę
pojemników dla danego punktu odbioru)
Papier
(szt.) w m3
0,12

0.24

1,1

1,5

1,8

2,0

2,5

3,0

Szkło
(szt.) w m3
5,0

p. 10

0,12

0.24

1,1

1,5

1,8

2,0

Opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne
i metal (szt.) w m3
2,5

3,0

5,0

p. 10

0,12

0.24

1,1

1,5

1,8

2,0

2,5

3,0

5,0

SUMA pojemników na selektywne odpady
komunalne

strona

2

p. 10

