Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/114/18
Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z
dnia 28.06.2018 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
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
(składana odrębnie dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

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.).

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

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
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz 14 dni od daty zaistnienia zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
* dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji przy złożeniu pierwszej i każdej kolejnej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi zobowiązany jest
dołączyć wykaz wszystkich lokali będących w jego zarządzie, wskazując adres lokalu mieszkalnego oraz wielkość gospodarstwa
domowego zamieszkującego nieruchomość,
** wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

□ 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
□ spółdzielnia mieszkaniowa
□ wspólnota mieszkaniowa
□ inny podmiot faktycznie władający nieruchomością ………………………………..……….….………………………….
C.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię * / Nazwa pełna **
Data urodzenia *(dzień - miesiąc – rok)
Identyfikator REGON **

Imię ojca *

Imię matki *
Numer NIP **

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

D. DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH (należy wypełnić dane współwłaścicieli lub innych
pomiotów faktycznie współwładających nieruchomością)
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

IMIĘ I NAZWISKO*/
NAZWA**

ADRES ZAMIESZKANIA*/
SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ**

PESEL*/REGON**

NR TELEFONU

E. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat:

Gmina

Ulica

Nr domu:

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Adres e-mail

Nr lokalu

Nr telefonu

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

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr lokalu

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Nr działki

H. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE G.:
LICZBA PROWADZONYCH GOSPODARSTW
DOMOWYCH WYNOSI:
………………………………..…..
I.

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Wielkość gospodarstwa
domowego

Stawka1

Liczba
gospodarstw

Kwota miesięcznej
opłaty2

jednoosobowe

zł

zł

wieloosobowe

zł

zł

RAZEM

zł

PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
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)

…………………….…………………
(kwota odpisu)

Ujęto w ewidencji należności i zobowiązań ………………………………….
Data (dzień – miesiąc – rok)

1

Podpis pracownika Działu Finansowego

Stawka według aktualnie obowiązującej Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2
Należy uwzględnić przy jej ustaleniu liczbę prowadzonych gospodarstw domowych.

OBJAŚNIENIA
Gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się
utrzymujących. Jeżeli jakakolwiek osoba lub osoby w danym mieszkaniu utrzymuje lub utrzymują się oddzielnie, osoba lub
osoby takie tworzą odrębne jedno- lub wieloosobowe gospodarstwo domowe. Przytoczona definicja gospodarstwa
domowego jest oparta na kryterium wspólnego gospodarowania dochodami, bez względu na źródło tych dochodów.
Gospodarstwo domowe jednoosobowe - gospodarstwo prowadzone samodzielnie przez jedną osobę zamieszkującą lokal
lub budynek mieszkalny.
Gospodarstwo domowe wieloosobowe - gospodarstwo prowadzone wspólnie przez co najmniej dwie osoby zamieszkujące
lokal lub budynek mieszkalny.
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.

