Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia
POLA JASNE WYPEŁMIENIA PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie,
przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
prawne posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

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

Organ właściwy do złożenia
deklaracji:

Burmistrz Ząbkowic Śląskich

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul.1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. Deklaracja pierwsza
2. Zmiana deklaracji
3. Korekta deklaracji
(data powstania obowiązku)

B.

(data zaistnienia zmian)

(data od kiedy obowiązuje korekta)

PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. Właściciel (w przypadku wspólności majątkowej wypełnia jeden ze współmałżonków)
2. Współwłaściciel (podać udział w lokalu mieszkalnym)
3. Użytkownik wieczysty
4. Posiadacz
5. Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
6. Inny podmiot władający nieruchomością

C.

DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną ** - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną

C.1.

DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Rodzaj płatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. Osoba fizyczna

2. Osoba prawna

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

3. Imię i nazwisko*/Pełna Nazwa**
4. PESEL*

5. ADRES E-MAIL (pozycja nie obowiązkowa)

6. NR KONTAKTOWY
(pozycja nie obowiązkowa)

C.2.

ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**
7. Kraj

8. Województwo

9. Miejscowość

10. Ulica

11. Nr budynku

12. Nr lokalu

13. Kod pocztowy

D.1

DANE O NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY - dotyczy

właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
1. Ulica

D.2

2. Nr budynku

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
5. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje
mieszkańców (podać liczbę).

Odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny
D.3

OŚWIADCZENIE DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
6. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.

D.4

1. tak

2. nie

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI WYNOSI
7. Liczba
mieszkańców

8. Miesięczna stawka
x opłaty określona w
uchwale Rady Miejskiej
Ząbkowic Śląskich
osób

9. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
= odpadami komunalnymi
(pozycja 7 x pozycja 8)

zł/osobę

złotych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylen ia dyrektywy 95/46/WE,
tj. RODO) uprzejmie informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ząbkowic Śląskich, z którym mogą się Państwo skontaktować w sposób
tradycyjny, wysyłając korespondencję na adres: Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, telefonicznie dzwoniąc pod numer: +048 (74) 816-53-00,
wysyłając fax: +048 (74) 815-54-45 lub elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail kierując sprawę na adres: urzad@zabkowiceslaskie.pl. Chcąc zapewnić
bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z
przetwarzaniem i ochroną danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@zabkowiceslaskie.pl. Celem przetwarzania danych, jaki realizuje
Administrator jest naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6
ust. 1 lit. c) oraz e) RODO, na podstawie przepisów prawa, które określa, na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, w związku z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze oraz zgodnie z
przepisami prawa¹. Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej określonego celu. Odbiorcami Pa ni/Pana danych
będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w tym podmioty świadczące
obsługę poczty elektronicznej². Ponadto w ramach określonego celu nie występuje profilowanie oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany oraz nie będą transferowane poza Polskę. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz sprostowania
podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarz ania, a także prawo do przenoszenia
danych. Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem, zgodnie z powyższymi instrukcjami. W przypadku uznania, że przetwarzanie
danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1 Przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji określa Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
2 Tylko w przypadku kontaktu poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową (e-mail)

G.

PODPIS OSOBY SKŁADAJACEJ DEKLARACJĘ
15. Miejscowość i data

H.

16. Podpis płatnika/osoby reprezentującej płatnika

ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO
17. Uwagi organu
18. Data weryfikacji

19. Podpis weryfikującego formularz

Pouczenie
1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2019 r.,poz. 2070).
Objaśnienie
1. Kwadrat nr 1- Deklaracja pierwsza, zaznacza się w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych. Należy również podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania odpadów komunalnych. Kwadrat nr 2- Zmiana deklaracji, zaznacza się 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 w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Kwadrat nr 3- Korekta deklaracji, zaznacza się w przypadku
błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900).
2.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca,
następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty obowiązuje ( zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
Ząbkowic Śląskich).

