Załącznik do uchwały Nr V/10/19
Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7” z dnia 12.12.2019 r.

DE K LA RA CJ A O W YS O K O Ś CI O P ŁA T Y ZA GO SPO DA RO WA N I E O DPA DAM I K O M UNA LN YM I
P o la j as n e na lez y wyp e ł ni ć wie l ki mi , d r u ko wa n y mi l it era mi , c zar n y m l ub n ieb i e s ki m ko lo re m .
Podstawa
prawna:

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Podmiot
zobowiązany
do złożenia
deklaracji:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
„ZGPD-7”. Przez właścicieli rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy). Jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej
oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust.3 Ustawy).

Termin
składania

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

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji: Zarząd Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”, ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów
A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
 Pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (1)
……………………………………………………
 Deklaracja korygująca deklarację z dnia(3)

 Nowa deklaracja
Data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji (2)
……………………………………………………
 Wygaśnięcie obowiązku(4)
Data powstania przyczyny wygaśnięcia obowiązku

……………………………………………………

……………………………………………………

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
 Właściciel nieruchomości

 Współwłaściciel

 Użytkownik wieczysty

 Zarządca nieruchomości wspólnej

 Najemca, dzierżawca

 Inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyczy osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

3. Nazwisko*/Nazwa pełna**

**dotyczy osób prawnych

4. Imię*

5. PESEL* (pole wymagane dla osób fizycznych)

6. NIP** (pole wymagane dla osób prawnych)

7. Telefon kontaktowy (pole nieobowiązkowe)

8. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

D.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
9. Miejscowość

10. Ulica

11. Nr budynku

13. Gmina

14. Kod pocztowy

15. Poczta

16. Nr nieruchomości w ewidencji gruntów (w przypadku braku nr budynku)

12. Nr lokalu

17. Obręb (w przypadku braku nr budynku)

D. 2. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
18. Kraj

19. Województwo

20. Powiat

21. Gmina

22. Ulica

23. Nr budynku

25. Miejscowość

26. Kod pocztowy

27. Poczta

24. Nr lokalu

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E. 1. OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wskazanej w części D.1. niniejszej
deklaracji (zaznaczyć właściwe pole):
28.

 będzie realizowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

29.

 nie będzie realizowane kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.(5)
E. 2. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Stawka opłaty zł / miesiąc / os.

30.

zł/miesiąc/os.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość.

31.

os.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, objętych zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie
odpadami.(6)

32.

os.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, za które należy wnieść opłatę za gospodarowanie
odpadami (od wartości z poz. 31 należy odjąć wartość z poz. 32)

33.

os.

Łączna miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości z poz. 30 i 33).

34.

zł/miesiąc.

F. UWAGI PODMIOTU SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
35.

G. POUCZENIE

W przypadku niewpłacenia w określonych prawem terminach kwoty z poz. 34 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zmianami).
H. OBJAŚNIENIA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

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, 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.
W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości (na okres dłuższy niż 1 pełen miesiąc kalendarzowy)
właściciel nieruchomości winien złożyć nową deklarację, w celu zgłoszenia ustania obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w
części F niniejszej deklaracji stosowne uzasadnienie (oraz w poz. 31 - 33 należy wpisać wartość „0”).
Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej
deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp., wpisując jednocześnie w części F stosowne
uzasadnienie.
W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości składa deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w
części F stosowne uzasadnienie. Nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację w terminie 14 dni od daty
zamieszkania na nieruchomości.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nie prowadzi kompostowania
bioodpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”,
Zarząd związku stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.

I.

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ze zmianami) –
dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” z siedzibą
w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, 58-200 Dzierżoniów, telefon: 74 831 50 02, e-mail: biuro@zgpd7.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl, telefonicznie: 693-337-954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazanym w pkt 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi) w celu realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów prawa: Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości o porządku w gminach, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa.
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa (zwłaszcza służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze) oraz podmiotom, które przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem prowadzonego
postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie 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.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
6) sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
7) wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 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.
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niedopełnienie
obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. W przypadku niepodania danych osobowych
niemożliwe będzie naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odebranie z Pani/Pana nieruchomości
odpadów komunalnych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
9. Przekazywanie danych
Pani Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
J. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
36. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok).

37. Podpis (pieczęć) osoby składającej składającego deklarację.

K. ADNOTACJE ORGANU

