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POLA BIAŁE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIEUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/91/19
Rady Miejskiej w Głogowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(obowiązuje na nieruchomościach/lokalach zamieszkałych)
A. Miejsce składania deklaracji
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację

Prezydent Miasta Głogowa, Rynek 10, 67-200 Głogów

B. Obowiązek złożenia deklaracji
2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 - pierwsza deklaracja

- deklaracja po zmianach
(data zaistnienia …….………………...)

- korekta deklaracji
(data zaistnienia …….………………...)

C. Dane identyfikacyjne

3. Właściciel nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel
Współwłaściciel
Jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością ……………………………………………

4. Nazwisko i imię (lub nazwa podmiotu) 1)

5. PESEL/REGON/NIP

6. Kod pocztowy, miejscowość:

7. Ulica:

8. Numer domu/numer lokalu:

9. Numer telefonu/fax:

10. Adres e-mail:

C.1. Dane nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
11. Ulica

12. Numer domu

13. Numer lokalu

Oświadczam, że odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób:
❑ selektywny
❑ nieselektywny

D. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
( podać ilość gospodarstw w nieruchomości w wiersze odpowiedniej liczebności gospodarstw domowych 2)

Odpady zbierane
w sposób selektywny
Ilość
gospodarstw
domowych
2

Liczba osób w gospodarstwie domowym:
1
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób
7 osób i więcej

14
17
20
23
26
29
32

Stawka
jednostkowa
(zł)
3
20,00
39,00
56,00
72,00
88,00
104,00
108,00

Odpady zbierane
w sposób nieselektywny
Ilość
gospodarstw
domowych
4
15
18
21
24
27
30
33

Stawka
jednostkowa
(zł)
5
30,00
60,00
90,00
120,00
150,00
180,00
210,00

Łączna, miesięczna kwota opłaty wyliczona dla nieruchomości (należy wpisać sumę opłat z kolumny 6)
1)
2)

Wysokość
opłaty
Kolumna 2x3
lub
kolumna 4 x 5
6
16
19
22
25
28
31
34
35

W budynkach wielolokalowych deklarację składa osoba sprawująca zarząd nieruchomością (do wglądu - dokument uprawniający do sprawowania
zarządu).
Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się.
Jeżeli nieruchomość składa się z większej ilości gospodarstw domowych, wówczas należy w deklaracji wykazać odrębnie każde gospodarstwo domowe.

Pouczenie
W przypadku nie wpłacania w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z pozycji 35 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 26 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 (RODO),
informujemy że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel. +48 76 72 65 401,
poprzez adres e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby: Rynek 10,67-200 Głogów.
2.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez adres
e-mail: iod@glogow.um.gov.pl, pod nr tel. +48 76 72 65 471 lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest obowiązek utrzymania czystości i porządku w gminie.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa.
5. Odbiorcą danych osobowych są: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy,
podmioty świadczące usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP, podmioty serwerów poczty
elektronicznej), bank obsługujący gminę, podmioty współpracujące z gminą na podstawie umów powierzenia, w szczególności: operator systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, firmy prawnicze, informatyczne.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do Pani/ Pana danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa. W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie uniemożliwienie organowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku i będzie skutkowało wszczęciem z urzędu
postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

E. Podpis osoby składającej deklarację

Data

F. ADNOTACJE ORGANU

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska, pieczątka osoby upoważnionej)

