Załącznik do uchwały
Nr XXII/178/20
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
PESEL / NIP

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLERACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

 pierwsza deklaracja od _ _ - _ _ - _ _ _ _
 nowa deklaracja od _ _ - _ _ - _ _ _ _
 korekta deklaracji od _ _ - _ _ - _ _ _ _
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
W przypadku, gdy składający deklarację nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, na której powstają odpady komunalne należy wypełnić załącznik – druk
ZDŚ-1.

Składający
 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko / pełna nazwa

Tytuł prawny do nieruchomości:

 właściciel, współwłaściciel
 użytkownik wieczysty, współużytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

 posiadacz
 najemca, dzierżawca
 inny podmiot

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr tel.

Numer lokalu

Adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Miejsce ustawienia pojemnika

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

F.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, iż nieruchomość jest nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

 tak
 nie

WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość
wskazaną w części
E deklaracji

Miesięczna kwota opłaty (kwotę
z poz. 1F należy pomnożyć
przez liczbę osób wskazaną w
poz. 2F)

1.

2.

3.

Kwota przysługującego zwolnienia
Miesięczna kwota opłaty dla właścicieli
z części opłaty za gospodarowanie
nieruchomości zabudowanych
odpadami komunalnymi dla właścicieli
budynkami mieszkalnymi
nieruchomości zabudowanych
jednorodzinnymi kompostujących
budynkami mieszkalnymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne
jednorodzinnymi kompostujących
w kompostowniku przydomowym (kwota
bioodpady stanowiące odpady komunalne
z poz. 3F pomniejszona o kwotę z poz.
w kompostowniku przydomowym
4F)
4.
5.

G. PODPIS SKŁĄDAJACEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZUNTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Data wypełnienia

Imię

Nazwisko

Podpis (pieczęć) składającego deklarację

H. ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ podatkowy)

POUCZENIE:
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 ze zm. ).
OBJAŚNIENIA:
1. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010
ze zm.) zwana dalej ustawą.
2. Składający: deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu (zarządca), a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązek złożenia
deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej, obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą one w drodze umowy zawartej
w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym
ustanowiono odrębną własność lokalu, do złożenia deklaracji zobowiązana jest wspólnota mieszkaniowa.
3. Termin składania: 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. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
4. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, opłatę należy uiszczać co miesiąc z góry, w terminie do końca każdego miesiąca, którego obowiązek dotyczy.
CZĘŚĆ B – należy zaznaczyć:
Kwadrat „pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy
Kwadrat „nowa deklaracja” – gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
Kwadrat „korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikających np. z błędnego ich podania.
CZĘŚĆ C – w przypadku występowania więcej niż 3 współwłaścicieli nieruchomości, należy wypełnić kolejny druk ZDŚ-1.
CZĘŚĆ D – należy podać dane nieruchomości, na której zamieszkuje składający deklarację.
CZĘŚĆ E – należy podać dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
CZĘŚĆ F – pozycję 4F i 5F wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który w oświadczeniu zaznaczył kwadrat ”tak”.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119,
poz. 1) Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Międzyrzeczu 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, którego kierownikiem jest
Burmistrz Międzyrzecza.
2. Kontakt w zakresie czynności przetwarzania danych osobowych: ido@miedzyrzecz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu włączenia Pani/Pana nieruchomości do sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który jest
organizowany przez Gminę zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu
obowiązków.
5. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, będą przekazywane i udostępniane
podmiotom realizującym na rzecz Gminy usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania przez organ działań wymaganych ustawowo.
11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZDŚ-1
ZAŁĄCZNIK
DO DEKLRACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (INFORMACJA O POZOSTAŁYCH
WŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI)

INFORMACJA I DANE O POZOSTAŁYCH WŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI, O KTÓREJ MOWA W CZĘŚCI „E”
DEKLARACJI
Imię i Nazwisko
PESEL

NIP

-----------

----------

Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Imię i Nazwisko
PESEL

NIP

-----------

----------

Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Nr lokalu

Kod pocztowy

Imię i Nazwisko
PESEL

NIP

-----------

----------

Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Imię

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nazwisko

Data składania deklaracji
----------------------------------------------(dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis składającego deklarację

ADNOTACJE ORGANU (wypełnia organ przyjmujący deklarację)

