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Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2021 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13
w gminach

Składający

Właściciele nieruchomości - rozumie się przez to takż.e współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a takż.e inne podmioty władające nieruchomością.
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.
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
nowstaiacvch na danei nieruchomości.
Urząd Miejski w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

Termin

składania

Miejsce składania
Organ właściwy do złożenia deklaracji

września

1996 roku o utrzymaniu

czystości

i

porządku

Burmistrz Miasta Przedborza, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
A.1.

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia

o pierwsza deklaracja
o deklaracja

1

3

(należy zaznaczyć

znakiem x

właściwy

kwadrat)

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

zmieniająca

o korekta deklaracji

deklaracji

(data powstania

obowiązku)

(nowa) 2 ............... ... .......... . . . ............. ... .... ... ..... .................. ......... .......... ..... ....
(data zaistnienia zmiany)

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

(data korektv)
1
B. DANE PODMIOTU SKLADA.JĄCEGO DEKLARACJĘ (*wypełnia osoba.fizyczna, **wypełnia podmiot inny
niż osobafizyczna, *** pola nieobowiazkowe)
B.1. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARAC.JI (należy zaznaczyć znakiem x właściwy
kwadrat):
O 1. właściciel
2. wspólwlaściciel
3. użytkownik
4. zarządca nieruchomości
O 5. Najemca, dzierżawca
6. inny podmiot władaiacy nieruchomością
2
B.2. Rodzaj składającego deklarację (należy zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat):
osoba fizyczna
osoba prawna
3
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
B.3. Imię i Nazwisko*/Nazwa Podmiotu**

§
n

§

4

Adres e-mail*

Nr telefonu***

s
PESEL*

6

NIP**
7

8

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁADA.JĄCEGO DEKLARACJĘ 4
Kraj
Województwo
Powiat
9

10

11

Miejscowość

Gmina/Miasto
Nr domu

12

13

Nr lokalu

Kod pocztowy

15

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI

(jeśli

Ulica

16

inny niż w

Kraj

części

19

Powiat
20

Miejscowość

Gmina/Miasto

18

17

B.4. )

Województwo

Nr domu

14

Poczta

21

Ulica

22

23

Nr lokalu

Kod pocztowy

25

24

26

Poczta
27

28

C. ADRES NIERUCHOMOSCI, Z KTORE.J MA.JĄ BYC ODBIERANE ODPADY (jeśli inny niż w części B. 4.)
Kraj

Województwo
29

Powiat

Nr domu
35

31

30
Miejscowość

Gmina/Miasto

Ulica

32

33

Nr lokalu

Kod pocztowy
36

34

Poczta
37

38

D. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU
W NIM BIOODPADÓW
D.1. Informuję, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym oraz (zaznaczyć znakiem x właściwy kwadrat)
1. posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
2. nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne

B

39
OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE
WYSOKOSĆ
NIERUCHOMOŚCI WSKAZANE.JW CZĘŚCI C

E

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

DLA

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w punkcie C
40

Miesięczna

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5

Miesięczna

kwota opłaty

(należy wpisać

iloczyn wartości z pól 40 i 41)

zł/osobę
41
zł/miesiąc

42

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
zł/osobę
komunalnymi (z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i
43
kompostowania w nim bioodpadów)6
Wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komnnalnymi
zł/miesiąc
(z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim
bioodpadów)(należy wpisać iloczyn wartości z pól 40 i 43)
44
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po
zł/miesiąc
uwzględnieniu przysługującego zwolnienia (z tytułu posiadania kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów)
(kwota z 42 minus kwota z voz. 44)
45
F. WYSOKOSC OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRE.J ZNA.JDU.JE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNE.J
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości, na
której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno 46
wypoczynkowe 7 (wskazanej w punkcie C)
G. PODPIS WLASCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTU.JĄCE.J WLASCICIELA
NIERUCHOMOŚCI (dotyczy podmiotu wvkazanef!O w cześci B.3.)
Imię
Nazwisko
47

48

Podpis

nieruchomości/osoby

właściciela

pełnomocnictwo)

reprezentuj ącej

właściciela

nieruchomości

(należy

dołączyć

lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela nieruchomości

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

Data

przyj ęcia

49

Podpis (pieczęć) przyjmującego

Adnotacje organu

Pouczenia:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Przedborza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicie l
nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Przedborza nową dek l arację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za m i esiąc,
w którym nastąpiła zmiana; w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m i esiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gm inie, w której dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
4. Właścicie l nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji
dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmi erci mieszkańca złożenie nowej deklaracji jest możliwe w terminie 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia.
S. J eżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy
obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomości ą. W takim przypadku podmioty, o których
mowa w art. 2 ust. l pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot zobowiązany do wykonania
obowiązków wynikających z Ustawy i załączyć ją do deklaracji.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu E uropejskiego 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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przedborza, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.
2)
Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Przedborzu jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres
e-mail: iodo@przedborz.pl.
3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymani u czystości
i porządku w gminach w celu zw i ązanym z realizacj ą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4)
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
S)
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostęp u do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
6)
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7)
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8)
Pana/Pani dane osobowe nie pod l egają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Objaśn ienia :
1 Pole „pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć „X" w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej dek laracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami kom unalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca ]ub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy
wpisać również datę powstania obowiązku złożenia deklaracji (dzień-miesiąc-rok).
2
Pole „deklaracja zmieniająca (nowa)" nal eży zaznaczyć znakiem „X" w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreś lonej w deklaracj i ilości odpadów komunalnych powstających na danej
nieruchomości. Nową deklarację nal eży złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę
za gospodarowaniu odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opiaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za okres wsteczny, chyba że dotrzyma terminu do 10 dnia m iesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana albo nowa deklaracja zmniejszaj ąca wysokość opłaty jest składana w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesi ęcy od
dnia tego zdarzenia.
Nal eży wpisać datę zaistnienia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dzień - miesiąc rok).

3

Pole ,,korekta deklaracji"

należy zaznaczyć

znakiem „X" m.in. w przypadku =iany danych osobowych, =iany danych adresowych
(np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
4 Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
jest osoba fizyczna W pozostałych przypadkach należy podać adres siedziby.
5 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty na terenie Gminy Przedbórz.
6 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
7 Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjna - wypoczynkowe.
Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem. Wnioskodawca wypełnia pola jasne.
składającego deklarację, błędu

