DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
– ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (art.2)

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1) oraz w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust.2)

Organ właściwy do złożenia deklaracji:

Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Miejsce składania deklaracji: siedziba Związku Międzygminnego „Czysty Region” ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle lub za pośrednictwem
wójta/burmistrza/prezydenta właściwego według miejsca położenia nieruchomości

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat oraz uzupełnić datę)

01-01-2022
 pierwsza deklaracja od dnia …………….........
(dzień – miesiąc – rok)

 nowa deklaracja (składana ze względu na zmianę danych zawartych w deklaracji

od dnia ………………………………….………

będących podstawą ustalenia wysokości opłaty)

(dzień – miesiąc – rok)

 korekta deklaracji z dnia …………………….. za okres od ……………………do ……..…………………
(dzień – miesiąc – rok)

(dzień – miesiąc – rok)

(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy osób fizycznych

** dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną

Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 osoba fizyczna/osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

 podmiot niebędący osobą fizyczną

Nazwisko i imię * / pełna nazwa **

JAN NOWAK

Numer PESEL *

Numer NIP **

Inny identyfikator podatkowy *

12345678910
B.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
Województwo

Kraj

Powiat

POLSKA

OPOLSKIE

Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

DOBRODZIEŃ
Nr domu

Akacjowa

Dobrodzień

Gmina

OLESKI

Nr lokalu

Poczta

Dobrodzień

1

Telefon

46-380

Adres email

xxx@x.pl

111 111 111

B. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby)
Województwo

Kraj
Miejscowość

Powiat
Ulica

Gmina
Nr domu

Kod pocztowy
Nr lokalu

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż adres zamieszkania/siedziby wymieniony w punkcie B.1.)

Powiat

OLESKI
Miejscowość

DOBRODZIEŃ

Gmina

DOBRODZIEŃ
Ulica

AKACJOWA

Kod pocztowy

Poczta

46-380

DOBRODZIEŃ
Nr domu

Nr lokalu

1
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D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość
D1

2
………………………
(wpisać liczbę osób)

Miesięczna wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zł/miesiąc
(przed zwolnieniem)

Stawka opłaty od każdego mieszkańca w zł

1 osoba – 27,00 zł, 2 osoby – 54,00 zł, 3 osoby – 81,00 zł,
4 osoby – 108,00 zł, 5 osób – 129,50 zł, 6 osób – 145,00 zł,
7 osób – 160,50 zł, 8 osób – 176,00 zł, 9 osób – 191,50 zł,
10 osób – 207,00 zł,
kolejne wyliczane jako suma stawki 15,50 zł dla każdej
kolejnej dodatkowej osoby

D2

zł/miesiąc

54.00

D3. Oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów:
posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne – będę korzystał /a ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów (zaznaczyć „x” w
odpowiedniej kratce):

Tak

Nie
zł/miesiąc

D4

Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku (gdy
zaznaczono w polu D3):
- „Tak” wpisać kwotę zwolnienia
- „Nie” wpisać 0)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia
wynosi łącznie w zł:

Stawka
zwolnienia
wynosi 1,00 zł
od mieszkańca

…………………………………………………………………………..
(kwota zwolnienia nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym, wyliczona jako iloczyn liczby mieszkańców i
przysługującego zwolnienia na mieszkańca)

D5

54.00

zł/miesiąc

(Różnica poz. D2 – D4)

E. ZAŁĄCZNIKI

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości; zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością; osoby upoważnione do reprezentowania (należy
wskazać podstawę umocowania oraz sposób reprezentacji podmiotu, w imieniu którego składana jest deklaracja))
Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis (imię i nazwisko)

03-01-2022
…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

G. ADNOTACJE ORGANU
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Data oraz podpis
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Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy –
zabudowa jednorodzinna.
Pouczenie: POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Za właściciela nieruchomości uważa się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w
ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których
mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających
z ustawy.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
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 do Zarządu Związku
Międzygminnego „Czysty Region” 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.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za okres wsteczny. Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.)

Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP – wskazanie jednego z tych
identyfikatorów jest obowiązkowe. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL. W przypadku nierezydentów – numer i serię
paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić
zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
2) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.
3) Do deklaracji dołącza się:
- w przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo (zgodnie z art. 80a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ) na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy lub miasta.

Pole pierwsza deklaracja zaznacza się w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole nowa deklaracja zaznacza się w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pole korekta deklaracji zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnie podanych danych w poprzednio złożonej deklaracji,
popełnionych pomyłek.

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 2020 r. poz. 1427 z późn.zm.).
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, informujemy, że,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Międzygminny „Czysty Region”, reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku, z
siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel. 774461190, e-mail: sekretariat@czystyregion.pl.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.
Z Inspektorem można kontaktować się listownie na adres: Związek Międzygminny „Czysty Region”, ul. Szkolna 15, 47-225
Kędzierzyn-Koźle; e-mail: inspektor@czystyregion.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Związku na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących
uprawnień, bądź spełnienia przez Związek obowiązków określonych przepisami prawa,
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub
zawartych umów.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Związek Międzygminny „Czysty Region” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych.
7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub
zawarta między stronami umowa i wynika z art. 6m ust 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 888).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
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