1. PESEL/NIP1

2. Data

Stempel dzienny/ Pieczęć urzędu

…..…-……….-………..
DD

MM

RRRR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.).
2
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
1. W terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmian będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

………-……..DD

MM

……….

zmiana danych …..…-……….-………..

RRRR

DD

MM

RRRR

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel

Współwłaściciel

Posiadający nieruchomość w użytkowaniu

Zarządca nieruchomości wspólnej

Użytkownik wieczysty

Inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ3
D.1. Osoba fizyczna
5. Nazwisko

6. Imię

8. Nr telefonu

9. Adres e-mail

7. Nr PESEL*

D.2. Pozostałe podmioty
10. Pełna nazwa

14. Telefon

11. Nazwa skrócona

12. Nr KRS

13. Klasa PKD/EKD

15. Adres e-mail

16. Nr REGON

17. Osoby upoważnione do reprezentowania:4

…………………………………………………………….…..…………………………………………
…………………………………………………………….…..…………………………………………
1

Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub
niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Natomiast NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających
obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U.
z 2020r. poz. 170).
2
Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
3
W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane zawarte w części D.1. wypełnia pełnomocnik.
4
Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (inni niż wymieniony
w D.1.)5
E.1.1. Osoba fizyczna
18. Nazwisko

19. Imię

20. Nr telefonu

21. Adres e-mail

F. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne6
F.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI
22. Miejscowość

23. Ulica

24. Nr domu

26. Kod pocztowy

27. Poczta

28. Nr działki wg rejestru gruntów

25. Nr lokalu
7

F.2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres z F.1.
29. Kraj

30. Województwo

31. Powiat

32. Gmina

33. Ulica

34. Nr domu

36. Miejscowość

37. Kod pocztowy

38. Poczta

35. Nr lokalu

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania
wysokości tej opłaty

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość będących członkami rodzin
wielodzietnych
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość niebędących członkami rodzin
wielodzietnych
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (suma wartości z poz. 40 i 41)
Wyliczenie podstawy opodatkowania (iloczyn wartości 39 i 42)
Wysokość zwolnienia z opłaty wyrażona w procentach (wysokość zwolnienia
wynika z obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach)
Wyliczenie kwoty zwolnienia (iloczyn wartości z poz. 39, 40, 44)
Łączna miesięczna kwota opłaty (od wartości z poz. 43 należy odjąć wartość z
8
poz. 45) .

39.
złotych/osobę
40.

41.

42.

43.

44.

%
45.

46.

zł

5

W przypadku występowania więcej niż jednego współwłaścicieli nieruchomości należy wpisać ich dane w części K.
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Należy wypełnić, w przypadku braku nadania numeru nieruchomości.
8
Opłatę uiszcza się raz w miesiącu, w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Głuchołazy albo w kasie Urzędu Miejskiego w
Głuchołazach, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
6
7
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H. INFORMACJA O POJEMNIKACH
H.1. Zabudowa jednorodzinna
Pojemność
pojemnika
Odpady
zmieszane

Ilość sztuk

60 l

47.

120 l
240 l

Pojemność

60 l

48.

51.

120 l

52.

55.

240 l

56.

Odpady surowcowe
tzw. „suche”

Typ

Ilość sztuk

Worek

Pojemnik

49.

50.

53.

54.

57.

58.

H.2. Zabudowa wielorodzinna
Pojemność pojemnika

Odpady zmieszane

120 l
240 l
1100 l
2500 l
7000 l

Ilość sztuk

Pojemność pojemnika

59.
61.

Odpady surowcowe
tzw. „suche”

63.
65.
67.

120 l
240 l
1100 l
2500 l
7000 l

Ilość sztuk
60.
62.
64.
66.
68.

9

I. INFORMACJE DODATKOWE

69. Na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik

Tak

Nie

70. W inny sposób wykorzystuję (wskazać w jaki), na własne potrzeby odpady kuchenne i ogrodowe

…………………………………………………………………………………………………………….
71.

Nieruchomość wyposażona jest w:
przyłącze kanalizacyjne

przydomową oczyszczalnie ścieków

przyłącze wodociągowe

zbiornik bezodpływowy

J. POUCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
POUCZENIE
Zgodnie z art. 3 i 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2019r. poz. 1438 ze
zm.) dla zobowiązań powstających z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego
zobowiązania, podstawę wystawienia tytułu wykonawczego stanowi niniejsza deklaracja złożona przez zobowiązanego.
Zgodnie z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 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.
Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w
przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość
odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie 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, (zwanego dalej RODO), informuję, iż:
1.
2.
3.

4.
9

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340
Głuchołazy, umig@glucholazy.pl, tel.(77) 409-21-00.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław Orzeł – dane kontaktowe;
tel. 77 409-21-42, adres email oc@glucholazy.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Głuchołazy, związany ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust.1 pkt c i e
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20I6/679 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, w związku z art.6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
Dane do celów sprawozdawczych.
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pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej, podmiotom przetwarzającym na podstawie
podpisanych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głuchołazy oraz
podmiotowi, który z obsługuje system nieczystości w Gminie Głuchołazy.
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz
osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych,
aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności
w procesie ich przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). Ze względu na inne,
szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania,
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Inne niezbędne informacje. Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do
kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
72. Data
73. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka
osoby składającej deklarację)

………. - ………. - ……….
DD

MM

RRRR

K. DODATKOWE ADNOTACJE

L. ADNOTACJE ORGANU
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…………………………….

………………………………….

(Imię i Nazwisko)

(Miejscowość, data)

…………………………….
(Adres zamieszkania)
OŚWIADCZENIE
o zamieszkaniu poza terenem Gminy Głuchołazy lub w innym niż miejsce zameldowania
nieruchomości położonej na terenie Gminy Głuchołazy.
1. Oświadczam, że moja córka/syn nie mieszkają pod adresem
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
uczy się/studiuje w………………………………………………………………………..........................................................
(Nazwa szkoły lub uczelni)

Jest ona/on objęta/y opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Oświadczam, że ……………………………….................................................................. nie zamieszkuje pod
(Imię i nazwisko)

adresem………………………………………………………………………………………………………..- mieszka poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej…………………………….............................................................................................
w związku z czym nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie ww. nieruchomości.
3.Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

nie zamieszkuje pod adresem ……………………………………………………………………………………………………….……
-mieszka poza Gminą Głuchołazy.
Jednocześnie oświadczam, że osoba ta mieszka pod następującym adresem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oraz jest objęta opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie
………………………………………………………….....................................................................................................
4. Oświadczam, że ……………………………………………………………………………………………………………………….…..
(Imię i nazwisko)

Zameldowana/y pod adresem ……………………………………………………………......................................mieszka
w innym niż miejsce zameldowania nieruchomości położonej na terenie Gminy Głuchołazy pod
adresem
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..
(podpis osoby składającej oświadczenie)
Strona 5 z 5

