POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439 z późniejszymi zmianami).
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żarów.
Miejsce składania: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2; 58-130 Żarów
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
❑

PIERWSZA DEKLARACJA

❑

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH WE WCZEŚNIEJSZEJ DEKLARACJI

Data nastąpienia zmian …........... ….......... ….............
C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

❑

WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK
POSIADACZ

❑

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, WSPÓŁUŻYTKOWNIK,
WSPÓŁPOSIADACZ

❑

ZABUDOWA WIELORODZINNA

D. RODZAJ ZABUDOWY

❑

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

E. KOMPOSTOWNIK

❑ OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM KOMPOSTOWNIK PRZYDOMOWY, KOMPOSTUJĄC W NIM WSZELKIE
ODPADY BIODEGRADOWALNE
F. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Pierwsze imię, drugie imię i nazwisko

PESEL

REGON

ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta:

Nr telefonu

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:

-

zamieszkuje: ………………….…… (należy podać liczbę mieszkańców)

Pkt. 1. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ilość osób zamieszkujących nieruchomość x stawka
opłaty)
……………...…….…… x ……………….…… zł** = ………………….…… zł
(ilość osób)
(stawka opłaty)
(razem do zapłaty)

_________________________________

___________________

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

**należy wpisać jedną ze stawek: 29,00 złotych brutto od mieszkańca zamieszkującego zabudowę wielorodzinną,
33,00 złotych brutto od mieszkańca zamieszkującego zabudowę jednorodzinną, nie
…………………………………………..kompostującego odpady biodegradowalne
27,00 złotych brutto od mieszkańca zamieszkującego zabudowę jednorodzinną,
…………………………………………..kompostującego odpady biodegradowalne
H. OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, tylko przez część roku.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G deklaracji znajduje się:
………………….…… x ……….………… zł** = ………………….…… zł
(liczba domków letniskowych)

(stawka opłaty ryczałtowej)

(razem do zapłaty)

I. ADNOTACJE ORGANU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO),
informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, tel. +48 (74)
3067333 (centrala); e-mail: burmistrz@um.zarow.pl.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych pod adresem e-mail: biuro.chronimyinformacje@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, związanym ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e
RODO, w związku z art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym:
- spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Żarów,
- Sputnik Software Sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Klinkierowej 7, 60-104 Poznań, której powierzono dane w związku z asystą
techniczną kompleksowego systemu obsługi nieczystości w Gminie Żarów.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na
inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli
uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o
którym mowa w art. 22 RODO.
10. Inne niezbędne informacje.
Pani/Pana numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub
wyjaśniających.

Pouczenie
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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w
terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2) 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 do Burmistrza Miasta Żarów 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.
3) W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości
co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściciela wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.

