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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/399/20
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 9 czerwca 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Miejsce składania:

ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i
2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875)
właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach1
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Miasta Zduńska Wola

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:
PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA
UL. STEFANA ZŁOTNICKIEGO 12, 98-220 ZDUŃSKA WOLA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI2
2. Przyczyny złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku wnoszenia opłaty (dzień, miesiąc, rok)
□ 2. nowa deklaracja/zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty –

__ - __- ____

data wystąpienia zmiany (dzień, miesiąc, rok) _ _ - _ _ - _ _ _ _

□ 3. korekta deklaracji, data wystąpienia zmiany (dzień, miesiąc, rok)

__-__-____

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy)

□ 1. właściciel nieruchomości □ 2. współwłaściciel nieruchomości □ 3. użytkownik wieczysty nieruchomości
□ 4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu □ 5. inny podmiot władający
nieruchomością
D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
*- podmiotu niebędącego osobą fizyczną

**- podmiotu będącego osobą fizyczną

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ 1. podmiot niebędący osobą fizyczną

□ 2. osoba fizyczna

5. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię **
6. Nazwa skrócona *
8. Numer Regon*

7. Numer NIP */ Numer PESEL**
9. Numer telefonu

Podanie danych w pozycjach 9 i 10 jest dobrowolne

10. Adres e-mail
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D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI3
11. Ulica

12. Nr domu

14. Kod pocztowy

13. Nr lokalu
15. Poczta

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY – JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI Z D.2.
17.Województwo

16. Kraj
19. Gmina

20. Miejscowość

23. Nr lokalu

18. Powiat
21. Ulica

24. Kod pocztowy

22. Nr domu
25. Poczta

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW
26. Oświadczam, że:

□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
□ nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI4
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Zduńska Wola w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

27.

Liczba
osób
zamieszkujących
nieruchomości wpisanej w części D.2.)

(dotyczy

28.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 27 należy pomnożyć przez
liczbę osób wskazaną w poz. 28)

29.

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty, dla właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne
(stanowiąca iloczyn liczby osób z poz. 28 i kwoty zwolnienia
określonej w uchwale Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty)

30.

MIESIĘCZNA KWOTA OPŁATY DO ZAPŁATY
(od kwoty z poz. 29 należy odjąć kwotę z poz. 30)

31.

nieruchomość

ZŁ/OSOBĘ

ZŁ/MIESIĄC

ZŁ/MIESIĄC

ZŁ/MIESIĄC
G. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,
uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą
w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12,
tel.: 43 825 02 00
fax: 43 825 02 02
e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e-mail iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825 02 82
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
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3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Ogólną podstawę
do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadkach wyrażenia zgody
na udostępnienie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Szczegółowe cele przetwarzania
danych zostały wskazane w następujących przepisach: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Prezydenta Miasta Zduńska Wola w drodze
ustaw.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie
obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), tj. przez okres 10 lat od końca roku w którym powstanie zobowiązanie podatkowe, a
w przypadku przerwania biegu przedawnienia zobowiązania wynikającego z tytułu wykonawczego wystawionego na podstawie niniejszej
deklaracji, dodatkowo przez okres 5 lat od końca roku w którym to zdarzenie nastąpiło. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;
2) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, tj. na podstawie umowy posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia
danych.
Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
1) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej
cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
32. Data

33. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka
osoby upoważnionej)

POUCZENIE
W PRZYPADKU NIE WPŁACENIA W OKREŚLONYCH UCHWAŁĄ RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA TERMINACH KWOTY
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 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 2019 R. POZ. 1438 ZE ZM.)
I. ADNOTACJE ORGANU
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Objaśnienia do wypełnienia deklaracji:
1) Przez właścicieli nieruchomości – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozumie
się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające daną nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki
właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Część B.
2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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 (art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach).
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 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 (art. 6m ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Część D.
3) Jeżeli właściciel posiada kilka nieruchomości, dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Część F.
4) Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota zwolnienia właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym wynika z uchwały Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

