Załącznik do Uchwały Nr XVII/98/19
Rady Gminy Dobromierz
z dnia 19 grudnia 2019 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA
PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
dzień

Podstawa prawna:

Składający deklarację:

Termin składania:

miesiąc

rok

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości oraz porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.2010).
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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 nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
Urząd Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja 1
□ zmiana danych zawartych w deklaracji 2

Data powstania obowiązku
zaistniałej zmiany lub wygaśnięcia
obowiązku opłaty
(_______-_______-___________)
dzień
miesiąc
rok

□ korekta deklaracji 3
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ Właściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty

□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D 1. Osoba fizyczna
4. Nazwisko:

5. Imię:

6. PESEL (obowiązkowy):

7. Data urodzenia (zalecana):

8. Imię ojca (zalecane):

9. Imię matki(zalecane) :

10. Numer telefonu (zalecany) :

11.Adres e-mail:

12. Adres zamieszkania:
D 2. Inne podmioty
13. Pełna nazwa
14. Regon:

15. NIP:

16. Adres siedziby:

D 3. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
17. Kraj: Polska

18. Województwo: Dolnośląskie

19. Powiat: Świdnicki

20. Gmina: Dobromierz

21. Ulica:

22. Nr domu:

23. Nr lokalu:

24. Miejscowość:

25. Kod pocztowy/Poczta:

D 4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D 3
26. Kraj:

27. Województwo:

28. Powiat:

29. Gmina:

30. Ulica:

31. Nr domu:

32. Nr lokalu:

33. Miejscowość:

34. Kod pocztowy/Poczta:

E. ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ OKREŚLONĄ W D 3
Oświadczam, że na terenie nieruchomości, o której mowa
w D 3 niniejszej deklaracji zamieszkuje:

35. Podać ilość osób faktycznie zamieszkujących
nieruchomość:

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIA W NIM
BIOODPADÓW
Oświadczam, iż kompostuję bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie
nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji

□ TAK

□ NIE

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
przy zamieszkiwaniu
od 1 do 4 osób

36. 27,00

zł/osobę

każda kolejna osoba

37. 21,00

zł/osobę

Miesięczna stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy
Dobromierz w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, od jednego
mieszkańca za jeden miesiąc.

stawka przysługującego zwolnienia z
części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych
38.
budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, którzy
zagospodarowują bioodpady w
kompostownikach przydomowych

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość (w przypadku
zamieszkiwania na danej nieruchomości od 1 do 4 osób).

39.

Ilość kolejnych osób ponad osoby wskazane w pkt. 39
Miesięczna kwota opłaty w przypadku zamieszkiwania na danej
nieruchomości od 1 do 4 osób (stawkę opłaty z poz. 36 należy
pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 39).

2,00

zł/osobę

40.

41.

………………….. zł

42.

………………….. zł

Wysokość przysługującego zwolnienia (stawkę opłaty z poz. 38
43.
należy pomnożyć przez poz. 35)

………………….. zł

Wysokość miesięcznej opłaty (suma poz. 41 i 42 minus poz. 43)

………………….. zł

Miesięczna kwota opłaty w przypadku zamieszkiwania na danej
nieruchomości powyżej 4 osób (stawkę opłaty z poz. 37 należy
pomnożyć
przez liczbę osób wskazanych w poz. 40)

Pouczenie

Objaśnienia

44.

W przypadku niewpłacenia w określonych uchwałą Rady Gminy Dobromierz terminach kwoty należnej
opłaty 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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt
Gminy Dobromierz 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.
1

Pierwsza deklaracja – zgodnie z art. 6m. ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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.
2
Zmiana danych zawartych w deklaracji – zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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. (np. zmiana ilości osób zamieszkałych nieruchomość, sprzedaż mieszkania lub domu).
3
Korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć korygującą deklarację (art. 81 Ordynacji podatkowej) jeżeli w uprzednio złożonej deklaracji popełnił błędy przy jej sporządzaniu (błąd w adresie, błąd

w PESEL-u, brak podpisu, itp.).

Ochrona 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 (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Dobromierz reprezentowany przez Wójta Gminy Dobromierz
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Marcin Wowk,
adres e-mail: iod.dobromierz@grupaformat.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO – realizacja obowiązku
prawnego Gminy Dobromierz wynikająca z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług związanych z wywozem oraz gospodarowaniem odpadami.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym organom publicznym, zgodnie z
przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zobowiązuję się zgłaszać informację o zmianach
wartości stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Miejscowość i data

I. ADNOTACJE ORGANU

Czytelny podpis

