F-6/WOK(2)
Załącznik do Uchwały Nr 85/15
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 26 listopada 2015r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r.,
prawna:
poz. 1454)
Zobowiązany do
Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, zamieszkałych oraz nie
złożenia
zamieszkałych na terenie Gminy Strzegom .1
deklaracji:
Termin
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania odpadów
składania:
komunalnych
Nazwa i adres
siedziby organu,
do którego
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
należy złożyć
deklarację;
Organ właściwy
do złożenia
Burmistrz Strzegomia
deklaracji
WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB
NIEBIESKIM

A.

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)



Pierwsza deklaracja

B.

SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
Właściciel, współwłaściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty nieruchomości
Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca
Dzierżawca, najemca
Wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa
inny
DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I DANE NIERUCHOMOŚCI (proszę zaznaczyć, stawiając znak







C.




Nowa deklaracja
Korekta deklaracji

„X” w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)


Osoba fizyczna
C.1. IMIĘ


Osoba prawna



Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C.2. NAZWISKO

C.3 PESEL
C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej)

C.5. NIP
C.6. Numer
telefonu

C
.
6
.
N
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C.7 E-mail
C.8. ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA
Gmina
Miejscowość
Kod
pocztowy
Poczta
Ulica
Nr
lokalu
C.9. ADRES ZAMIESZKANIA (LUB ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ)
Nr domu



Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację)
jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
(proszę zaznaczyć znak „X” i pominąć pozostałą część punktu C.8.)

Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Ulica

Nr
lokalu

Nr domu
D. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
Odpady komunalne będą
zbierane w sposób
selektywny zgodnie z
regulaminem utrzymania
czystości i porządku na
terenie Gminy Strzegom 2





Odpady komunalne nie będą zbierane w
sposób selektywny 3

E. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość zamieszkała 3
Liczba mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w
części C8
Liczba faktycznie zamieszkałych
osób
1.

Miesięczna stawka opłaty
określona w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Wysokość
miesięcznej
opłaty

2

selektywnie

3.

nieselektywnie

ilość osób ogółem: …………….
w tym:
ilość osób w gospodarstwie
domowym liczącym:
- od 1 do 4 osób …………..

……………….zł

- od 5 do 7 osób……………

……………….zł

- powyżej 7 osób……………

...……………..zł

Ilość osób………….

…………….zł

………….zł

Prowadzenie kompostownika na nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę kompostownik
Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, nie będę prowadzić kompostownika,
a odpady zielone zbierać będą w worku i przekazywać do odbioru
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F. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość niezamieszkała 4
Pojemność pojemnika

Stawka opłaty
Odpady
Odpady
segregowane
niesegregowane

Liczba
pojemników

Wysokość
miesięcznej
opłaty

120 l
240 l
1100 l
7000 l
Razem miesięczna opłata:
G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomość mieszana –
w części zamieszkała a w części nie zamieszkała 4
Miesięczna opłata części
nieruchomości
zamieszkałej
określona w pkt E

Miesięczna opłata części nie
zamieszkałej nieruchomości
określona w pkt F

Wysokość miesięcznej
opłaty
suma E+F

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata do zapłaty) obliczona samodzielnie przez
właściciela nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją, ponoszona będzie zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
H. DEKLARACJA ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI I WORKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW
ODPADÓW: 5
H.1. ZABUDOWA JEDNORODZINNA
Deklaruję następującą ilość
Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
pojemników (worków) przeznaczonych
60l
60l
zbierania zmieszanych
do zbierania odpadów surowcowych
odpadów komunalnych
(suchych)
120l

120l

240l

240l

Deklaruję następującą ilość
pojemników (worków)
przeznaczonych do zbierania
odpadów ulegających
biodegradacji
H.2. ZABUDOWA WIELORODZINNA
Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych

120l

Deklaruję następującą ilość
pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów surowcowych
(suchych)

240l

120l

240l

1100l

1100l

7000l

7000l
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I. PRZYCZYNY WPROWADZENIA ZMIAN DANYCH W DEKLARACJI:

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Data wypełnienia
deklaracji

Podpis składającego deklarację

POUCZENIE
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach miesięcznej opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.).
Objaśnienia:
1. formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmiotów władających
nieruchomością, jak również dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;
2. odpady zbierane w sposób selektywny:
- odpady „suche” zbierane z pojemniku koloru żółtego;
- odpady zmieszane zbierane w pojemniku koloru czarnego, ciemnozielonego lub w pojemniku ocynkowanym;
- odpady biodegradowalne zbierane w pojemniku brązowym lub w przydomowych kompostowniach;
- odpady zbierane w systemie gniazdowym – szkło i plastik;
3. odpady zbierane w sposób nieselektywny – odpady zbierane w pojemniku koloru czarnego, ciemnozielonego lub w pojemniku
ocynkowanym;
4. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ustalić zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
5. minimalna pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych określona została w regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Strzegom;
6. właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Burmistrza Strzegomia 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;
7. w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
mieszkaniec uiszcza w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca
następnego, po którym nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania;
8. w przypadku zmiany innych danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Strzegomia nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana;
9. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Burmistrz Strzegomia zawiadomi właściciela
nieruchomości o wysokości opłaty. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
PL) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Krzysztof Olejniczak.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 609 010 402, adres e-mail: krzysztof.olejniczak@comars.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewidencji umów zawartych przez Urząd Miejski w Strzegomiu,
realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, prowadzenia egzekucji opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydania tytułu wykonawczego, przeprowadzenia kontroli, wydania
decyzji określającej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wydania decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty
lub odroczeniu termin płatności, wydania decyzji określającej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, sankcji
karnych na podstawie: art. 6m, art. 6o, art. 6qa, art. 6q, art. 9u i art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), art. 30 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 379 i 380 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz załącznika do uchwały nr 85/15 Rady
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji każdej z umów.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych;
- żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
- żądania ograniczenia przetwarzania;
- przeniesienia swoich danych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to
wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja
2018 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne. Nie podanie ww. danych skutkować będzie
brakiem realizacji umów.
8. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
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