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                                                                                                                                        Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/19/2020 
Rady Miasta Żagań z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Składający: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

Termin złożenia: Termin złożenia pierwszej deklaracji: 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 

powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

Termin założenia aktualizacji: 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych. 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI 

Burmistrz Miasta Żagań 

Plac Słowiański 17 

68-100 Żagań 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja obowiązująca od ………………………………………………………. 

 aktualizacja danych zawartych w deklaracji od ……………………………………………… 

C. DANE WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚĆI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 1. właściciel        2. współwłaściciel       3. posiadacz samoistny      4. użytkownik wieczysty

 5. współużytkownik wieczysty      6. posiadacz      7. zarządca         8. inny podmiot władający nieruchomością            

Imię Nazwisko 

Pełna nazwa 

 

Identyfikator *:    NIP  

 

PESEL  

                                            

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Nr telefonu ** Adres e-mail ** 

C.1.1. ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku, kiedy jest inny niż adres zamieszkania) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.1.2. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię Nazwisko 

Kraj Województwo Powiat 
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Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.1.3.  DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię Nazwisko 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.1.4. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię Nazwisko 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

C.1.5.  DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 

Imię Nazwisko 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość/Ulica Nr domu Nr lokalu 

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI (wypełnić tylko w przypadku braku numeru domu) 

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik oraz oświadczam, że bioodpady 

stanowiące odpady komunalne powstające na nieruchomości w całości są w nim zagospodarowywane 

 (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 tak   

 nie 

F. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY 

      ILOSĆ OSÓB                 STAWKA OPŁATY 
w zł 

 KWOTA OPŁATY 
( iloczyn ilości osób i 
stawki opłaty) 

Opłata podstawowa  X  =  

Kwota zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym 
kompostującym bioodpady z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

Kwota opłaty pomniejszona o część zwolnienia za kompostowanie (DO WPŁATY)  

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLRACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO 
DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą. 

Imię Nazwisko 

Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) Czytelny podpis (pieczęć) składającego deklarację 
/osoby reprezentującej składającego deklarację 
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H. ADNOTACJE ORGANU 
Data wpływu do organu Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację 

 

Pouczenie: 

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

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.). 

2. W przypadku: niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji – Burmistrz Miasta Żagań określi,  

w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 

dla wybranej przez Radę Miasta Żagań metody. 

 

 Objaśnienia: 

      1.     Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości składający deklarację. 

       2.      Informację o kompostowniku w części F składają właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  

                jednorodzinnymi  kompostujący bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym.  

3. * Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności 

gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator NIP wpisują pozostali 

podatnicy. 

 4.     ** Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Urzędu Miasta Żagań 

 

Obowiązek informacyjny  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Żagań zwany dalej „Administratorem” z siedzibą przy Plac Słowiański 17, 68-
100 Żagań. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@um.zagan.pl na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających                  
z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych. 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane operatorowi w celu prowadzenia kontroli, organom władzy publicznej oraz 
podmiotom wykonującym zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Żagań o statusie miejskim przetwarzają dane osobowe, 
dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Żagań.  
6)  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię).  

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,               
o którym mowa w punkcie 2.  
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. tj. ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 900 z późn. zm.).  

 

 

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

                                                                                                                                                         (data i czytelny podpis)  

 
 


