UCHWAŁA NR 186/2020
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 21 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 713) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z
2019r., poz.2010 ze zm.) Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości częściowo zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wykaz dokumentów, które należy dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1. Faktury z przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego
2. Zaświadczenie z przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego w przypadku braku faktur
3. Akt notarialny, księga wieczysta, inny dokument potwierdzający powierzchnię lokalu – w przypadku
nieruchomości nieposiadających wodomierza.
4. Kserokopie kart dużej rodziny lub oświadczenie zawierające imię i nazwisko osoby posiadającej kartę, nr
PESEL, nr karty dużej rodziny oraz datę ważności w/w karty.
§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie
Miasta Zgorzelec osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację
w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: urząd@zgorzelec.eu, w obu przypadkach załącznik musi być
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu,
bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePuap podpisaną bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.
§ 4. Traci moc uchwała nr 81/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18.06.2019r. (opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2019r. poz. 4028)
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela.
§ 5. Traci moc uchwała nr 170/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28.06.2016r. (opublikowana
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
z dnia
8 lipca
2016r.
poz. 3322)
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelec.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2020r.

Przewodnicząca Rady
Katarzyna Murmyło
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 186/2020
Rady Miasta Zgorzelec
z dnia 21 sierpnia 2020r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE NIEBIESKIM LUB CZARNYM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2010).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości
w części zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie
Gminy Miejskiej Zgorzelec

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym nastąpiła zmiana

Miejsce i organ
właściwy do składania
deklaracji:

Burmistrz Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7
59-900 Zgorzelec

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

pierwsza deklaracja1

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)
data powstania obowiązku

□

zmiana danych zawartych w deklaracji2 ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)
data zaistnienia zmian

□

wygaśnięcie obowiązku opłaty3

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
□
□
□
□
□

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)
data wygaśnięcia obowiązku
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

1. właściciel nieruchomości
2. współwłaściciel nieruchomości
3. użytkownik wieczysty
4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
5. inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi
Składający:

□ osoba fizyczna
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

□

Numer PESEL*

Identyfikator REGON

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Numer NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Numer telefonu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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Nieruchomość wskazana w części E jest (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□

zamieszkała
(nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy)

□

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F,G,I

Właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział F, G, H, I

w części zamieszkała oraz w części niezamieszkała, na której
powstają odpady komunalne

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Średniomiesięczne zużycie
wody w m 3

Miesięczna stawka opłaty4

Podstawa
wyliczenia
opłaty

Określona w Uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

(m3)

1
Średniomiesięczne
wody**

Wysokość
miesięcznej opłaty
Iloczyn podstawy wyliczenia
opłaty oraz stawki opłaty za
odpady(pozycja 2x3)

2

3

4

……………..

………………zł

……………..zł/miesiąc

……………..

………………zł

……………..zł/miesiąc

zużycie

Średniomiesięczne zużycie
wody w przypadku rodzin
wielodzietnych, o których
mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014r. o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. z 2019r., poz.
1390 ze zm.)*
*wypełnić o ile dotyczy

4a.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi5

……………..zł/miesiąc

G. WYLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI WYPOSAŻONYCH W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK

WYSOKOŚĆ
ZWOLNIENIA

(należy wypełnić w przypadku zaznaczenia „TAK”)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w
części E niniejszej deklaracji będę prowadzić
kompostownik i rezygnuję ze zbiórki odpadów
biodegradowalnych w pojemniku. (w przypadku

□ TAK

□ NIE

………………m3

5,00 zł

zaznaczenia „TAK” proszę podać objętość kompostownika)

Wysokość zwolnienia w przypadku posiadania przydomowego kompostownika i rezygnacji ze zbiórki
odpadów biodegradowalnych w pojemniku.

H. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NIEWYPOSAŻONYCH W
WODOMIERZ ORAZ NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ ORAZ NIEZAMIESZKAŁEJ
Powierzchnia nieruchomości
w m2
(podstawa wyliczenia opłaty)
1

Określona w Uchwale Rady Miasta w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

…………………………..

………………………………………………………..

3. Wysokość miesięcznej opłaty5

Miesięczna stawka opłaty4

(iloczyn kolumn 1x2)

2
.………………….. zł

I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ F) ORAZ W CZĘŚCI, ZAMIESZKAŁYCH NIEWYPOSAŻONYCH
W WODOMIERZ ORAZ NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ ORAZ NIEZAMIESZKAŁEJ
(DZIAŁ H)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami (suma kwot: poz. F.4a +poz. H. 3)5

………………………… zł

W przypadku korzystania ze zwolnienia należy odjąć poz. G.1
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I. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY (DZIAŁ G) ORAZ W CZĘŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (DZIAŁ H)
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami (suma kwot: poz. G.5 +poz. H. 3)5
K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Data wypełnienia

DEKLARACJĘ

………………………… zł
/OSOBY

Imię i nazwisko składającego deklarację

REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO

Podpis składającego deklarację

L. ADNOTACJE ORGANU

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz.1438 ze zm.)
2)

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Zgorzelec 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.

3)

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..

4)

W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w art.6m o utrzymaniu czystości i porządku w gminach albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Zgorzelca określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.

Objaśnienia:
1
Pierwsza deklaracja –składana 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 – składana 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.
3
Wygaśnięcie obowiązku opłaty – składana w przypadku zmiany właściciela nieruchomości (np. sprzedaż nieruchomości).
4
Stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Miasta Zgorzelec w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
5
Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania uiszczać w terminach: do 31.03 za okres 01.01.-31.03;
do 30.06 za okres 01.04-30.06; do 30.09 za okres 01.07-30.09 i do 31.12 za okres 01.10-31.12.
** przez średniomiesięczne zużycie wody rozumie się sumę zużycia wody z faktur wystawionych przez przedsiębiorstwo wodociągowe z
ostatnich 12 miesięcy lub zaświadczenia wystawionego przez przedsiębiorstwo wodociągowe, które należy dołączyć do deklaracji
* Selektywne gromadzenie odpadów – podział na:
- szkło- zbiórka w systemie gniazdowym, w miejscach ogólnie dostępnych,
- odpady surowce( tzw. suche)- w tym butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych,
opakowania po kosmetykach, kartony, torebki po mleku, sokach, woreczki foliowe, reklamówki, papier, puszki. Zbiórka w
pojemnikach lub workach w zabudowie jednorodzinnej,
- odpady komunalne zmieszane- pozostałe, nie wymienione wyżej odpady, zbierane w pojemnikach,
- odpady zielone – skoszona trawa i zgrabione liście, rośliny, gromadzone w przydomowych kompostownikach lub przekazywane do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
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Klauzula informacyjna
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu
administracji jest Burmistrz Miasta Zgorzelca z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, w imieniu którego
działania realizuje Urząd Miasta Zgorzelec z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e
RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji
rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z
2018r. poz. 1454 z późn. zm.).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi.
Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
postępowanie zostanie zakończone.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść
Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w
postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony
danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania)
wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego
wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.
9. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail
urzad@zgorzelec.eu lub wysyłając pismo na adres: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec. W
przypadku jakichkolwiek pytań można także skontaktować się telefonicznie 75 7756 604 lub 75 7752 796
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