
Załącznik do uchwały Nr IX/66/19 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26.06.2019 r. 

 

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:                      Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w 
gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454) 

 

Składający:                 Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy/Miasta Zwierzyniec oraz 
najemców, dzierżawców lub użytkowników nieruchomości 

 

Miejsce składania:                         Urząd Miejski w Zwierzyńcu, ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec 

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI  

 Burmistrz Zwierzyńca ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji 

                         

    pierwsza deklaracja                         zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  właściciel, użytkownik wieczysty                                    współwłaściciel, współużytkownik wieczysty 
   

  jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca       inny podmiot władający ………………………………. 

          nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu                  (wpisać tytuł) 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

     1.  RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

    osoba fizyczna    osoba prawna               jednostka organizacyjna  

                     nieposiadająca osobowości prawnej 

     2.  PEŁNA NAZWA SKŁADAJĄCEGO/IMIĘ I NAZWISKO oraz IDENTYFIKATOR 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

TELEFON KONTAKTOWY ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 PESEL  .............................................................       REGON ............................................................... 

    3.  ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

GMINA KOD POCZTOWY POCZTA 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 

E.  DANE NIRUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI 

GMINA KOD POCZTOWY POCZTA 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 



2. OŚWIADCZENIE (dotyczy tylko właścicieli zamieszkałych nieruchomości) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E deklaracji zamieszkuje: …………………….. 
(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

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

 odpady będą zbierane selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, popiół) 
 

 odpady nie będą zbierane selektywnie 
 

Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość, o której mowa w części E deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej przez 
Radę Miejską w Zwierzyńcu w kwocie: 
- 15,00 zł - odpady zbierane selektywnie; 
- 30,00 zł - odpady zbierane nieselektywnie. 
 
 

………………….…….. x 15,00 zł  /  30,00 zł*   = …………………….……………................ zł. 
      (ilość osób)       (stawka opłaty)       (wysokość miesięcznej opłaty) 
 
Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*niepotrzebne skreślić 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

  …………………………………………………………     …………………………………………………………………. 
 (miejscowość i  data)      (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE URZĘDOWE  
 

POUCZENIE: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018 poz. 1314 z późn. zm.) 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należy opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości (użytkownik) jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Zwierzyńca w 
terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się na miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, 
jest Burmistrz Zwierzyńca ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec.  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
1. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
przenoszenia danych. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez 
okres wynikający z obowiązujących przepisów. 
3. Istnieje prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości. 
6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis prawa – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.). 
Istnieje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 
danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Katarzyna Jakubiec  e-mail:inspektor@cbi24.pl 


