DO - 1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 1)
.....................................................
1.Dzień- Miesiąc-Rok

Podstawa prawna:
Składający:

ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888
z późn. zm. )
właściciel nieruchomości zamieszkałych 2)

Termin składania:

Miejsce składania:
Organ właściwy do
przyjęcia
deklaracji:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana będąca podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości
Urząd Miejski w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
Burmistrz Głubczyc ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą kratkę)

 pierwsza deklaracja

 zmiana danych zawartych w deklaracji

....................................
(data)

....................................
(data)

w związku:
□
ze zbyciem nieruchomości
□
ze zmianą danych
□
ze zmianą ilości osób
............................................
....................................................................................
(przyczyna)
□

inną .............................................................

B. RODZAJ PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwą kratkę)

 właściciel

 użytkownik wieczysty
nieruchomością

 współwłaściciel

 najemca , dzierżawca

 zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej

 inny podmiot władający

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwą kratkę)

 osoba fizyczna
osobowości prawnej
(wypełnia dział C1)

 osoba prawna
(wypełnia dział C2)

 jednostka organizacyjna nie posiadająca
(wypełnia dział C2)

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
( osoba fizyczna)

Imię i Nazwisko

PESEL

Nr telefonu

Adres email

C.2. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

( osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
Nazwa pełna /Nazwisko i imię /imiona wspólników

NIP

Adres email
Osoby uprawnione do reprezentowania :

Nr telefonu

.............................................................................. ............................................
nazwisko i imię

funkcja

Sposób reprezentacji 3):

.............................................................................. ............................................
nazwisko i imię

funkcja

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat

Kod pocztowy

C. 4. ADRES DO KORESPONDENCJI
(jeśli jest inny, niż adres z C.3)
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

Nr domu

Nr lokalu

Poczta

Powiat

Poczta

C. 5. DANE NIERUCHOMOŚCI - NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 4)
Miejscowość

Ulica

37. Nr domu

38. Nr lokalu

D. OŚWIADCZAM, IŻ ODPADY Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ GROMADZONE
W SPOSÓB:
 selektywny 5)

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

Stawka opłaty
na jednego
mieszkańca
za jeden miesiąc

....................

E 2.

.................... zł

Miesięczna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zł/mc
E 3.

.................... zł
(pozycję E 1. pomnożyć z pozycją E 2.)

E 4. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA
W BUDYNKU JEDNORODZINNYM
□ TAK

(zaznaczyć ,,X” w odpowiedniej kratce) :

□ NIE

□ Oświadczam, że na terenie nieruchomości o której mowa w części C.5. posiadam przydomowy
kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

E 5. Kwota przysługującego zwolnienia

Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów
w przydomowym kompostwoniku
(gdy zaznaczono w polu E 4. ) :
- ,, TAK ” wpisać kwotę zwolnienia
- ,, NIE ” wpisać 0

.............................. zł/mc

(kwotę zwolnienia należy odjąć od kwoty z pozycji E.3)

F. ZWOLNIENIE W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY
* właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy, przez których rozumie się: współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na terenie, których zamieszkują rodziny wielodzietne,
o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1744
z późn. zm.)
F 1. Rodzice
.................................( ilość osób)
F 2. Dzieci
.................................( ilość osób)

F 3. Liczba członków rodziny wielodzietnej

.................................( ilość osób)

F 4. OBLICZENIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TYTUŁU POSIADANIA
KARTY DUŻEJ RODZINY
F 5. Liczba osób, na które
przysługuje zwolnienie :
.................. (liczba osób)

F 6. Współczynnik
zwolnienia :
0,6

F 8. Wysokość opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi - po
uwzględnieniu zwolnienia z tytułu posiadania
Karty Dużej Rodziny

F 7. Wyliczenie kwoty zwolnienia :

0,6 x ................... x .................... = .................... zł
(stawka zł/os /miesiąc) (liczba osób z pozycji F 5.)

.................... zł
(od kwoty z poz. E 3. należy odjąć kwotę z poz. F 7.)

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNOWYPOCZYNKOWE (osoba fizyczna)
Oświadczam, że na terenie
nieruchomości wskazanej w części C.5
wysokość opłaty rocznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
wynosi

□

selektywny (sposób gromadzenia odpadów)
............................................ zł/rok

I. ZAŁĄCZNIKI :

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych
z rzeczywistością.
43. Imię

44. Nazwisko

45. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

46. Podpis składającego

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm. )

ustawy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
- art. 6m. ust. 5 - właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia;
- art. 6o - w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji burmistrz 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.
- art. 10 ust.2b - kto nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

K. ADNOTACJE ORGANU
Data ( dzień- miesiąc-rok)

Podpis osoby przyjmującej deklarację

Wyjaśnienia:
1)
- w zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością;
2)
- właściciel, współwłaścicieli, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
3)
– czynność prawna, z której wynika prawo do reprezentowania podmiotu (umowa, wybór, inne);
4)
- dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację;
5)
- selektywne gromadzenie odpadów tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oraz
bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe,
w oddzielnych pojemnikach, workach lub oddawane w wyznaczone miejsca;
6)
- w przypadku metody selektywnego zbierania należy wybrać stawkę podstawową (niższą), którą określa odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Głubczycach;

Klauzula informacyjna dla postępowania w sprawie wydania decyzji
określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie 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 (“RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głubczyc, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 21,
adres e-mail; um@glubczyce.pl
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail: iod@glubczyce.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie z tytułu realizacji obowiązku
prawnego administratora w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa oraz ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym usługi informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
następujące uprawnienia:
•
prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii;
•
prawo do sprostowania danych osobowych;
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa.
12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
...........................................................................
(data)

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

