DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)

Miejsce składania:
Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY TRZEBIECHÓW
66-132 Trzebiechów ul. Sulechowska 2

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI- Zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe)
□ PIERWSZA DEKLARACJA (data powstania obowiązku opłaty) …………………………………

□ NOWA DEKLARACJA (data zaistnienia zmiany)
□ KOREKTA DEKLARACJI (data zaistnienia zmiany)

…………………………………
…………………………………

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Składający (zaznaczyć właściwe):

2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe):

□ właściciel nieruchomości
□ wspólność majątkowa małżeńska
□ współwłaściciel – inny
□ użytkownik wieczysty
□ najemca, dzierżawca
□ posiadający nieruchomość w użytkowaniu
□ inny podmiot władający nieruchomością

□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
□ jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej

Imię i nazwisko/ pełna nazwa*
PESEL
Data urodzenia

NIP
Nr telefonu- dobrowolnie

REGON
Adres e-mail- dobrowolnie

(dd-mm-rrrr)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
Kraj: POLSKA

Województwo: LUBUSKIE
Ulica:

Nr domu/lokalu:

Gmina:
Miejscowość:

Powiat: ZIELONOGÓRSKI

Obręb/nr działki*:
Kod pocztowy:

Poczta:

E.1. Adres zamieszkania/ adres siedziby składającego deklarację, (jeżeli inny niż w rubryce D)
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

F. RODZAJ ZABUDOWY
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w pkt D stanowi:

□ zabudowę jednorodzinną
□ zabudowę wielorodzinną (wielolokalową)

G. SPOSÓB GROMADZENIA I ODBIERANIA ODPADÓW
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej
w punkcie D. deklaracji, odpady komunalne ulegające
biodegradacji zbierane są w całości do własnego
kompostownika

□ TAK
□ NIE

H. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że odpady powstające na nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje 2
(liczba osób).

I. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I.1. Opłata pełna- wypełniają wszyscy
Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w części D
Miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Miesięczna kwota opłaty (stawka opłaty x liczba osób)

zł/miesiąc

I.2 Opłata ze zwolnieniem- wypełniają tylko osoby zbierające w całości odpady ulegające biodegradacji do własnego
kompostownika

W przypadku zaznaczenia w punkcie F pozycji TAK (własny kompostownik) oraz nieruchomość stanowi zabudowę
jednorodzinną zgodnie z zaznaczeniem w pkt F
I.2.1. Należy wpisać kwotę zwolnienia ustaloną/wyliczoną zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzebiechów w sprawie zwolnienia
z opłaty

Kwota zwolnienia :
…………. zł
I.2.2. Należy wpisać kwotę opłaty ze zwolnienia, ustaloną opłatę wnoszą osoby, które korzystają ze zwolnienia
Kwota opłaty ze zwolnieniem :
…………. zł
J. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych (dodatkowo wypełnić załącznik nr 1)
J.1.
Liczba pojemników
Stawka
Wielkość
opłaty za
Liczba
Metale
pojemnikó
pojemnik
pojemników
papier
szkło
i tworzywa
bio
Zmieszane
w
zł/mc
sztuczne
na odpady

Wysokość
opłaty

120 l
240 l
1100 l
7000 l
J.2.
Wielkość
worków na
odpady

Stawka
opłaty za
worek
zł/mc

Liczba worków
papier

Metale
i tworzywa
sztuczne

bio

Liczba
worków

Wysokość
opłaty

120 l
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(suma poszczególnych kolumn)

zł/mc

K. DOTYCZY DOMKÓW LETNISKOWYCH LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
zł/rok
Roczna stawka ryczałtowa opłaty za odpady komunalne
L. DANE IDENTYFIKACYJNE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZANYCH (należy wypełnić dane współwłaścicieli lub innych
podmiotów faktycznie współwładających nieruchomością)
Imię i nazwisko/ pełna nazwa*
PESEL

NIP*

Data urodzenia
(dd-mm-rrrr)

adres

REGON*

Ł. UWAGI

M. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI (jeżeli występują)

………………………………………
(miejscowość i data)

...................................................................
(czytelny podpis składającej deklarację)

...................................................................
(czytelny podpis współwłaściciela/współwłaścicieli)

N. ADNOTACJE ORGANU

* - podanie obrębu numeru działki oraz księgi wieczystej jest dobrowolne za wyjątkiem, gdy nieruchomość nie ma
przydzielonego adresu lub tym samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)
Objaśnienia
1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016
Administrator Danych przekazuje następujące informacje:
1. Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Trzebiechów – Urząd Gminy Trzebiechów z siedzibą w Trzebiechowie (66132) przy ulicy Sulechowskiej 2. Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@trzebiechow.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@trzebiechow.pl .
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2019 poz. 2010 z późn. zm.).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres
5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do
przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest obligatoryjne, na podstawie art. 6m. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.).

