POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce
składania:

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku; ul. PCK 2, 66-210 Zbąszynek lub
Urząd Miejski w Zbąszynku; ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
❑
PIERWSZA DEKLARACJA

❑
ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat):
❑
WŁAŚCICIEL /
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

❑
UŻYTKOWNIK
WIECZYSTY

❑
ZARZĄDCA /
UŻYTKOWNIK

❑
INNY PODMIOT
WŁADAJĄCY
NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
❑
OSOBA FIZYCZNA

❑
OSOBA PRAWNA

❑
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO

IDENTYFIKATOR REGON* _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW
F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje:
…………………………………………………….
(należy podać liczbę mieszkańców)
2. Stawka opłaty określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Zbąszynku
……………………………………………………. zł
3. Kwota opłaty miesięcznej - Iloczyn liczby mieszkańców (poz. 1) oraz stawki opłaty (poz. 2)
……………………………………………………. zł
G. ZWOLNIENIE Z CZĘŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI
I ZAGRODOWYMI
Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji znajduje się kompostownik i
odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego są w nim kompostowane (zaznaczyć
właściwy kwadrat)
❑ tak

❑ nie

Oświadczam, że będę korzystał/a ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych (zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ tak

❑ nie

H. USTALENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA I
KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW

1.

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość (wpisać liczbę z pozycji 1 litera F)
…………………………………………………….

2. Stawka zwolnienia określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w
……………………………………… zł
(stawka zwolnienia)
3. Kwota zwolnienia za 1 miesiąc
iloczyn liczby mieszkańców (pozycja 1) oraz stawki zwolnienia (pozycja 2)
…………………………………………………….

zł

I. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU
ZWOLNIENIA
(kwota z pozycji 3 litera F pomniejszona o kwotę z pozycji 3 litera H)
……..……………….……………. zł
J. RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK DLA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

1. Ilość nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

…………………………………………………….

2. Ryczałtowa roczna stawka opłaty określona
w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w
Zbąszynku:

…..……………………. zł

3. Kwota opłaty rocznej:
iloczyn liczby nieruchomości (pozycja 1) oraz
stawki opłaty (pozycja 2)

…..…………………… zł

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

.............................
(miejscowość i data)

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

L. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
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 2020r. poz. 1427).
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Zbąszynka 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.
2) 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 do Burmistrza Zbąszynka 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.
3) Kompostownik powinien spełniać normy zawarte w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065). Na przydomowym kompostowniku kompostujemy takie
odpady jak: rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny i korę
drzew, owoce, warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie, itp.
Nie można kompostować:
kości zwierząt, mięsa, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków,
odchodów zwierząt itp.
* dotyczy osób prawnych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Burmistrz Zbąszynka z siedzibą w Zbąszynku (66-210) przy ulicy
Rynek 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@zbaszynek.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz
przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów
prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439).

