DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH,
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY DZIERZGOŃ
Podstawa prawna:

Ustawa 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.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.).

Składający:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy
Dzierzgoń, na których powstają odpady komunalne.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ DZIERZGONIA
PLAC WOLNOŚCI 1
82-440 DZIERZGOŃ
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (odpowiednie zaznaczyć
znakiem x)
pierwsza deklaracja
zmiana danych zawartych w deklaracji (np. zmiana adresu lub nazwiska)
zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji/zmiany danych ………………………... (dzień-miesiąc-rok)
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE1)
Miejscowość, kod pocztowy,
ulica, nr domu/lokalu
D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ3) (odpowiednie zaznaczyć znakiem x)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością

jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
E. STATUS PRAWNY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (odpowiednie zaznaczyć znakiem x)
os. fizyczna
os. prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
F. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko
Imię ojca

Imię matki

PESEL (dotyczy osób fizycznych)
Nazwa pełna
NIP (dotyczy osób prawnych lub
jednostki organizacyjnej)

G. ADRES ZAMIESZKANIA /SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Miejscowość, kod pocztowy,
ulica, nr domu/lokalu

H. DODATKOWE INFORMACJE (informacja nieobowiązkowa)
Telefon
Adres e-mail
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO (dotyczy tylko
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – zaznaczyć właściwy kwadrat)
Na nieruchomości wskazanej w części C posiadam kompostownik przydomowy, w którym kompostuje się bioodpady
stanowiące odpady komunalne:

TAK

NIE

J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C NINIEJSZEJ
DEKLARACJI ZAMIESZKUJE2) (należy podać wszystkie osoby zamieszkujące bez względu na wiek):
……………..…….
(liczba mieszkańców)

2. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYNOSI:
……………..…….

x

……………..…….

………………..……. zł

=

(stawka opłaty)7)

(liczba mieszkańców)

(wysokość opłaty)

3. PRZYSŁUGUJĄCA KWOTA ZWOLNIENIA:
(wypełnić gdy w części I zaznaczono TAK)
……………..…….

x

……………..…….

=

(stawka zwolnienia)8)

(liczba mieszkańców)

………………..……. zł
(wysokość zwolnienia)

4. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI PO
ZWOLNIENIU WYNOSI (wypełnić gdy w części I zaznaczono TAK):
……………..…….
(wysokość opłaty)

-

……………..…….. =
(wysokość zwolnienia)

………………..……. zł
(wysokość opłaty po zwolnieniu)

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Data wypełnienia deklaracji
………. - ………-…………..
(dzień-miesiąc-rok)

………………………………………….
czytelny podpis składającego deklarację

L. WPŁATA NALEŻNOŚCI
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do Gminy Dzierzgoń na indywidualny numer rachunku
bankowego podany w informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9).
M. ADNOTACJE URZĘDU
Uwagi organu

Data wypełnienia deklaracji

Podpis osoby dokonującej weryfikacji deklaracji

………. - ………-…………..
(dzień-miesiąc-rok)

POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966
r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA
1) Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu 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
nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, natomiast w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
2) Przez nieruchomości zamieszkałe należy rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6c
ust. l ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spędza czas przeznaczony na odpoczynek
niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami,
leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
3) Deklarację składa właściciel nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające
nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r., poz. 532) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
4) W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację
dla każdej nieruchomości.
5) W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podanych terminach albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Dzierzgonia 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 średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości
o podobnym charakterze.
6) Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji, zgodnie z wymaganiami Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgoń, traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – skutkiem czego Burmistrz Dzierzgonia określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.
7) Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
8) Stawka zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy tylko właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.
Stawkę zwolnienia w części z opłaty reguluje odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.
9) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać zgodnie z uchwałą Nr X/81/2015 Rady Miejskiej
w Dzierzgoniu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r., poz. 3616).
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Dzierzgoniu
reprezentowany przez Burmistrza Dzierzgonia z siedzibą pod adresem Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 25 01, e- mail:
sekretariat@dzierzgon.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: IOD@fioi.org lub pisemnie na adres Administratora.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzgoń.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa - ustawa 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.).
5. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów
prawa.
6. Przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia a także prawo do przenoszenia danych.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane
przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
8. Przysługuje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
10. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej.
……..……………….…………………….
czytelny podpis składającego deklarację

