
                    Załącznik do uchwały Nr  XX/200/19
                    Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
                    z dnia 12 grudnia 2019 r.

PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI W SPRAWIE OPŁATY ZA GOSPODARDOWANIE 
ODPADAMI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI ORAZ POUCZENIEM. 
DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DUŻYMI, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM. 

IDENTYFIKATOR: 

DGO-1              DEKLARACJA W SPRAWIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010

z późn. zm.)

Składający: Formularz  przeznaczony  dla  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością (zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy)

Termin składania: -  W terminie do 14 dni  od dnia  zamieszkania  na danej nieruchomości  pierwszego mieszkańca – deklaracja
składana po raz pierwszy;

- W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty należy złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiany danych (w przypadku
zgonu mieszkańca – deklaracja składana jest do 6 miesiący od dnia śmierci)

Objaśnienia: - W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację wypełniają i
podpisują oboje małżonkowie.
- W przypadku innego rodzaju współwłasności deklarację wypełniają odrębnie każdy ze współwłaścicieli

Miejsce składania: BURMISTRZ ŚRODY ŚLĄSKIEJ
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska

A. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

1.   pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku: _____-_____-__________

      dotychczasowe miejsce zamieszkania:     teren Gminy Środa Śląska        spoza Gminy Środa Śląska

2.    deklaracja zmieniająca - zmiana dotychczasowej deklaracji – data obwiązywania zmiany:  _____-_____-__________ 

      (np. zmiana liczby osób zamieszkałych, zmiana danych, sprzedaż nieruchomości) 

       Uzasadnienie zmian:________________________________________________________________________________________
   
      _________________________________________________________________________________________________________
          

3.  korekta deklaracji - data złożenia deklaracji, do której składana jest korekta w której wystąpił błąd:  _____-_____-_________

      Korekta na mocy art. 81 ordynacji podatkowej (Dz. U. 2019, poz. 900 z późń. zm.) ma na celu poprawienie błędu zawartego w   
      deklaracji  

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (zaznaczyć właściwy kwadrat)

4.  właściciel nieruchomości        5.  współwłaściciel 6.  spółdzielnia mieszkaniowa 

7.  wspólnota mieszkaniowa        8.  użytkownik  - najemca 9.  inny podmiot __________________________

10.  jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu      



B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE – OSOBA FIZYCZNA 

11. Pierwsze imię, drugię imię 12. Nazwisko 13. Nazwisko rodowe

14. PESEL 15. Imię ojca 16. Imię matki

17.  Numer telefonu 18. Adres e-mail: 

19.  Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i poczta)

B.2 DANE DOTYCZĄCE WSPÓŁWŁAŚCIELA (w przypadku, gdy stanowi to małżeńską wspólność ustawową)

20. Pierwsze imię, drugię imię 21. Nazwisko 22. Nazwisko rodowe

23. PESEL 24. Imię ojca 25. Imię matki

26. Numer telefonu 27. Adres e-mail: 

28. Adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy i poczta)

B.3 OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

29. Nazwa 30. NIP

31. Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania podmiotu: 

           1) _______________________________________________________________________

           2) _______________________________________________________________________

32. Adres siedziby (miejscowość, ulica i numer domu/lokalu, kod pocztowy i poczta) 

33. Numer telefonu 34. Adres e-mail: 



C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
     (dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

35. Miejscowość 36. Ulica

37. Nr domu 38. Nr lokalu 39. Kod pocztowy, poczta

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

40. Miejscowość 41.Ulica

42. Nr domu 43. Nr lokalu 44. Kod pocztowy, poczta

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI - USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY MIESIĘCZNEJ

Liczba osób zamieszkujących  nieruchomość 45.

Stawka opłaty 46.

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól numer 45 i 46) 47.

F. UWAGI

48. 

Opłata za gospodardowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana bez wezwania w Kasie Urzędu Miejskiego 
w Środzie Śląskiej lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego zgodnie z obowiązującym

harmonogramem płatności. 

POUCZENIE:
W przypadku nie wpłacenia, w określonych przepisami terminach w/w opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z pkt. 47 albo wpłacenia niepełnej wysokości, 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 2019r. poz. 1438) 

W związku z 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) informuję Panią/Pana, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej, pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska, 
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez email: iod.um@srodaslaska.pl
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest dopełnienie obowiązku podatkowego, a podstawą prawną przetwarzania jest: ustawa o podatkach i 
opłatach lokalnych, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. 2019, poz. 1579 ze zm.), ustawa -  
Ordynacja podatkowa, art. 6 ust. 1 lit.c 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 - RODO;
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencjami niepodania danych są: sankcje 
zawarte w określonych przepisach prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez: kategoria archiwalna B-10 w formie papierowej, bezterminowo w formie elektronicznej;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania;
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub 
rozporządzenie;

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie mojego  numeru telefonu w celach informacyjnych i marketingowych Burmistrzowi Środy Śląskiej, który
działa przy pomocy Urzędu Miejskiego .
Numer telefonu będzie wykorzystywany do :
- informowania sms-em  o zobowiązaniach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



G. OŚWIADCZENIE I PODPIS 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

G.1 OSOBA SKŁADAJĄCA/REPREZENTUJĄCA 

49. Nazwisko i imię (imiona) 50. Data wypełnienia 51. Podpis 

52. Nazwisko i imię (imiona) 53. Data wypełnienia 54. Podpis 

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

55. Uwagi organu podatkowego

56. Data 57. Podpis przyjmującego formularz


