
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/296/2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

           z dnia 28 października 2020 r.

RUBRYKI JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM, OBJAŚNIENIEM ORAZ INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY TARNOWSKIE GÓRY

                  

1 Numer PESEL  należy  podać  w  przypadku  właścicieli  nieruchomości  będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności
gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2  Numer  NIP należy  podać  w przypadku  pozostałych  podmiotów  podlegających  obowiązkowi  ewidencyjnemu,  o  którym mowa w art.  2  ustawy z  dnia
13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 170).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
                               w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).

Składający:           Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których
                               zamieszkują mieszkańcy.

Termin składania:  14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
                               Do 10  dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
                               danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji.

Data wpływu
(stempel dzienny – wypełnia Urząd)

Organ właściwy do złożenia deklaracji:    Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry 
                                                                     ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry 

Miejsce składania deklaracji:                     Urząd  Miejski w Tarnowskich Górach,  
                                                                   ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry pok. nr 1 (parter) lub
                                                                   ul. Henryka Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry pok. nr 1 (parter)

A.     OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

3.
  (właściwą rubrykę proszę zaznaczyć znakiem X)

           
Pierwsza deklaracja                              data powstania obowiązku opłaty: 

                                                                                                                                                                                    dzień           miesiąc                   rok

4.           
            
           Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
            komunalnymi (w tym wygaśnięcie lub brak obowiązku) 

                                                                          
data wystąpienia zmiany danych: 

                                                                                                                                                                                    dzień           miesiąc                   rok

5.
          

           Deklaracja korygująca                        od kiedy obowiązuje: 
                                                                                                                                                                                    dzień           miesiąc                   rok

B.     SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

6. 
 (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) 

            Osoba fizyczna                  Osoba prawna                   Inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

                                                                                                 

7. Tytuł prawny, rodzaj – forma władania nieruchomością (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) 

           Właściciel                                                       Współwłaściciel                                Użytkownik wieczysty

                                                                                                                                   

            Spółdzielnia Mieszkaniowa*                         Zarządca                                           Inny podmiot władający nieruchomością

            Wspólnota Mieszkaniowa*                                                                                      

            *) niewłaściwe skreślić                                                                                                      proszę podać jaki _________________________________________________________________
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B. 1.    DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

B. 1. 1.  Wypełnia osoba fizyczna

8. Nazwisko

                                                                               

9. Imię 10. Imię Ojca

11. Imię Matki 12. Nr telefonu kontaktowego 13. Adres e-mail

B. 1. 1. 1.  Dane pełnomocnika osoby fizycznej / Przedstawiciela ustawowego

14. Nazwisko 15. Imię 16. Ulica

17. Numer domu 18. Numer lokalu 19. Kod pocztowy 20. Poczta

B. 1. 2.  Wypełnia osoba prawna lub inny podmiot, o którym mowa w części B. punkt 6

21. Pełna nazwa władającego nieruchomością (np.:  Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej)

22. Dane  adresowe  osoby  prawnej  lub  innego  podmiotu,  o   którym

      mowa w części B. punkt 6  

     (Dane dotyczą np. zarządcy reprezentującego władającego nieruchomością)

 

23.  Nazwisko  i  imię  osoby   upoważnionej  do   reprezentowania  osoby

       prawnej  lub  innego  podmiotu, o którym  mowa  w  części B. punkt 6

       

 

 

24. Wyznaczeni pełnomocnicy posiadają:

(właściwy  kwadrat  proszę  zaznaczyć

znakiem X) 

           PEŁNOMOCNICTWO SAMODZIELNE

           PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE

25. Podstawa umocowania 26. Nr telefonu kontaktowego

27. Adres e-mail

C.    ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
       (należy wypełnić, gdy adres ten jest inny niż adres, na którym powstają odpady komunalne)

28. Kraj 29. Województwo 30. Powiat

31. Gmina 32. Ulica 33. Numer domu 34. Numer lokalu

35. Miejscowość 36. Kod pocztowy 37. Poczta

D.    ADRES DO KORESPONDENCJI 
         (należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby)

38. Kraj 39. Województwo

40. Gmina 41. Ulica 42. Numer domu 43. Numer lokalu

44. Miejscowość 45. Kod pocztowy 46. Poczta
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E.     ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

47. Ulica 48. Numer domu 49. Numer lokalu

50. Kod pocztowy 51. Poczta

F.     OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIERANIA BIOODPADÓW
        (dotyczy wyłącznie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)

         Posiadanie  kompostownika  przydomowego i kompostowanie  w  nim  bioodpadów  stanowiących  odpady   komunalne   zwalnia
          w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi 
          jednorodzinnymi zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

F. 1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E. niniejszej deklaracji posiadam kompostownik 
         przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne: (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X)

                                                                                                  TAK                                                        NIE     

G.     OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
(proszę wskazać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość)

52.

                                                        
                                                        
                                                       os.

Stawka opłaty za 1 osobę
(ustalona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach)

53.

                                                        
                                                        
                                                       zł

Wysokość  zwolnienia  w  związku  z  posiadaniem  kompostownika
przydomowego i kompostowaniem w nim bioodpadów stanowiących odpady
komunalne                 
(w  przypadku  zaznaczenia  w  części  F.  1. rubryki  „TAK”  należy  w  rubrykę  54  wpisać  wynik
mnożenia liczby osób wskazanej w rubryce 52 przez wysokość zwolnienia ustaloną w odrębnej
uchwale Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach)

(w przypadku zaznaczenia w części F. 1. rubryki „NIE” należy w rubryce 54 wpisać wartość 0,00)

54.

                                                        

                                 zł

 

Miesięczna kwota opłaty
(stawkę  opłaty  z  rubryki  53  należy  pomnożyć  przez  liczbę  osób  wskazaną  w  rubryce  52,
a następnie pomniejszyć o wysokość zwolnienia wskazaną w rubryce 54)

55.                              

                                                       zł

H.     ZGODA NA PRZEPŁYW WIADOMOŚCI DOSTARCZANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 
             

(właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X)

56. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych  drogą  elektroniczną  na  wskazany  w  deklaracji  adres

     poczty elektronicznej (e-mail).

                                       TAK wyrażam zgodę                                                      NIE wyrażam zgody

57. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany

     w deklaracji numer telefonu kontaktowego. 

                                       TAK wyrażam zgodę                                                      NIE wyrażam zgody

I.     KRÓTKA INFORMACJA DODATKOWA (rubryka nieobowiązkowa)

          (jeśli Strona nie wyraża potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej, rubrykę nr 58 należy pozostawić bez wypełnienia)

58. 

J.      OŚWIADCZENIE  I  PODPIS  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
         SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

J. 1.    Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

59. Miejscowość 60. Data 61. Własnoręczny, czytelny podpis składającego deklarację
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K.     ADNOTACJE ORGANU

L.     POUCZENIE 

1. W celu weryfikacji złożonej deklaracji, organ może wezwać do udokumentowania danych zawartych w deklaracji. Wezwanie to zostanie sporządzone
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

2. Kto wbrew obowiązkowi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie składa deklaracji w wyznaczonym
terminie – podlega karze grzywny. (Podstawa prawna: art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. (Podstawa prawna art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

4.  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. (Podstawa prawna art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał,  a w nowym miejscu zamieszkania –
począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. (Podstawa prawna: art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

M.     OBJAŚNIENIE     

1. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację.

2. Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych. W tym przypadku
obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością.

3. Jeśli deklaracja została podpisana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości zamieszkałej, to:
a) w przypadku złożenia deklaracji w postaci papierowej – należy dołączyć do niej ważne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci
papierowej sporządzone na druku UPL-1P. (Podstawa prawna: art.80a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa). Złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej. Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie części IV kolumny 4 pkt 3 załącznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej,  przysługuje w sytuacji, w której  pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu;
b) w przypadku złożenia deklaracji  za pomocą środków komunikacji  elektronicznej – należy dołączyć do niej ważne pełnomocnictwo do podpisywania
deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządzone na druku UPL-1. (Podstawa prawna: art. 80a § 2a ustawy - Ordynacja
podatkowa). Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie części IV kolumny 4 pkt 5 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

4.  W przypadku odwołania  wcześniej  udzielonego pełnomocnictwa do podpisywania  deklaracji  składanej  w postaci  papierowej  lub do podpisywania
deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy o tym złożyć zawiadomienie do organu. Podstawa prawna: art. 80a § 2 i art.
80a § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa).

5. Każdy właściciel nieruchomości, który złoży prawidłowo wypełnioną deklarację uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany
będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6.  Termin  i  częstotliwość  obowiązku  dokonywania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  nieruchomościach  zamieszkałych  należy
realizować zgodnie z odrębną, obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

N.     INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. s. 1, z późn. zm. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy:
sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: (32) 393 36 10.

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach pracuje w budynku tegoż Urzędu znajdującym się w Tarnowskich Górach przy
ul. Henryka Sienkiewicza 2, pokój Nr 10, kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl, kontakt telefoniczny: (32) 393 37 56.

3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  zapewnienia  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  powstających  na
nieruchomości, ściąganiem, monitorowaniem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO
oraz niżej wymienionych aktów prawnych:
- 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.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom:
- firmie realizującej zawartą z gminą umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny,
powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki
do zbierania odpadów komunalnych;
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmom świadczącym obsługę informatyczną na podstawie
odrębnych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną przez okres 10 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym
ustał obowiązek podatkowy.

7.  Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  i  ich  sprostowania  oraz  prawo  do  ograniczenia
przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul.
Stawki  2,  00-193 Warszawa,  gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia  wskazanego na
wstępie.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy
wobec nich profilowania.
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