……………………………………………
Potwierdzenie wpływu deklaracji
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów
władających nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy

Miejsce
składania:

Biuro Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
□

pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku ………………………………………………)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji/korekta deklaracji (data zaistnienia zmian ……………………………………….…)

(dzień – miesiąc – rok)

(dzień – miesiąc – rok)

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO (SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ)

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej)
**dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**
Identyfikator podatkowy (PESEL* / NIP**)

Data urodzenia

Identyfikator REGON**

(pole obowiązkowe w przypadku nieposiadania numeru PESEL)*

(dzień-miesiąc- rok)

Adres e-mail

Numer telefonu

D. ADRES ZAMIESZKANIA ZOBOWIĄZANEGO (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)
ADRES SIEDZIBY (dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)
Gmina
Ulica

Nr domu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI Z REJESTRU GRUNTÓW (dotyczy nieruchomości
niezabudowanej oraz w przypadku braku nadanego numeru budynku)

Nr lokalu

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
□ Własność
samoistny

□ Współwłasność

□

□ Użytkowanie wieczyste

□ Zarząd lub użytkowanie

Posiadacz zależny (najem, dzierżawa, użyczenie, itp.)

□ Posiadacz
Posiadacz samoistny

□ Inna ……………………………

G. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
1. Oświadczam, że bioodpady będące
tj. w przydomowym kompostowniku

odpadami

komunalnymi

□ tak

będą

zagospodarowywane

we

własnym

zakresie,

□ nie

2. Oświadczam, że nieruchomość jest wyposażona w wodomierz główny:
□ tak

□ nie

3. Oświadczam, że posiadam dodatkowy wodomierz (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) na dostawę wody bezpowrotnie zużytej:
□ tak

□ nie

OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
H.1.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której średniomiesięczne
zużycie wody w gospodarstwie domowym nie przekracza 3,5 m3
Wysokość opłaty miesięcznej
Ilość gospodarstw domowych
Stawka opłaty
[iloczyn kol. 1 i kol. 2]
kol. 1

kol. 2

kol. 3

zł

zł

H.1.2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który zaznaczył TAK w części G.1)

Ilość gospodarstw domowych

Wysokość zwolnienia z części opłaty

kol. 1

kol. 2

Wysokość miesięcznego
zwolnienia
[iloczyn kol. 1 i kol. 2]
kol. 3

zł

zł

Wysokość opłaty miesięcznej w przypadku kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy
tylko zabudowy jednorodzinnej) [różnica kol. 3 części H.1.1. i kol. 3 części H.1.2.]

zł

H.1.3.

H.2.1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, w której średniomiesięczne
zużycie wody w gospodarstwie domowym przekracza 3,5 m3
Średniomiesięczne zużycie wody
[m3]

Stawka opłaty

kol. 1

kol. 2

Wysokość opłaty miesięcznej
[iloczyn kol. 1 i kol. 2]

(do dwóch miejsc po przecinku)

m3

kol. 3

zł

zł

H.2.2. Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym (wypełnia tylko właściciel nieruchomości, który zaznaczył TAK w części G.1)

Średniomiesięczne zużycie wody
[m3]

Wysokość zwolnienia z części opłaty

kol. 1

kol. 2

(do dwóch miejsc po przecinku)

m3

H.2.3.

Wysokość miesięcznego
zwolnienia
[iloczyn kol. 1 i kol. 2]
kol. 3

zł

Wysokość opłaty miesięcznej w przypadku kompostowania
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (dotyczy
tylko zabudowy jednorodzinnej) [różnica kol. 3 części H.2.1. i kol. 3 części H.2.2.]

zł
zł

H.2.4. Wysokość opłaty określona w części H.2.1. lub H.2.3. nie może wynieść więcej
niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
gospodarstwo domowe, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem,
ogłoszonego w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku przekroczenia kwota do
zapłaty wynosi:

zł

H.3. Razem kwota do zapłaty (dotyczy nieruchomości wielolokalowych)
suma opłat za poszczególne lokale (załącznik nr 2 do deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

zł

I. PODPIS
ZOBOWIĄZANEGO
(SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ)
/
OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ
ZOBOWIĄZANEGO (należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29
grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zamówień o zmianie lub odwołaniu tych
pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562) lub inny dokument, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela
nieruchomości)

Oświadczam, że dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

………………….………………………
(miejscowość i data)

…………………..………………..
(czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dolnej Odry.

J. ADNOTACJE ORGANU:

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dalej zwana deklaracją) stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2020 poz. 1427 ze zm.).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry określi, w
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Zgromadzenie
Związku Gmin Dolnej Odry metody.
3. Deklarację należy złożyć w formie papierowej w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Biura
Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna lub w formie elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem
kwalifikowanym lub profilem zaufanym, przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) na adres skrytki: /zgdo/SkrytkaESP.
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w formie papierowej w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry lub przesłać za pośrednictwem operatora
pocztowego na adres Biura Związku Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, lub w formie elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem
elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) na adres
skrytki: /zgdo/SkrytkaESP, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5. W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w formie
papierowej w Biurze Związku Gmin Dolnej Odry lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Biura Związku Gmin Dolnej Odry, ul.
Narciarska 57, 74-500 Chojna, lub w formie elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub profilem
zaufanym, przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) na adres skrytki: /zgdo/SkrytkaESP, w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
6. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie, zgodnie z aktualną uchwałą
Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty, dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Związku Gmin Dolnej Odry [https://bip.zgdo.eu/].
7. Opłaty miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza bez wezwania, zgodnie ze złożoną deklaracją oraz
aktualną uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
8. W przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry w drodze decyzji,
określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia
Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Związku Gmin Dolnej Odry [https://bip.zgdo.eu/].

Objaśnienia:
1. Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
2. Zarządca nieruchomości – oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
administrację mieszkań komunalnych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i TBS oraz inne formy wspólnego zarządu.
3. Posiadacz – należy przez to rozumieć posiadacza samoistnego i posiadacza zależnego w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
4.Gospodarstwo domowe - zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą
jednoosobowe gospodarstwa domowe. (Źródło definicji: Główny Urząd Statystyczny)
5.Ilość m3 zużytej wody z danej nieruchomości ustalana jest na podstawie dokumentów potwierdzających ilość zużytej wody dla danej
nieruchomości, na podstawie wskazań wodomierza głównego. Do ilości zużytej wody, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się ilości bezpowrotnie
zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy, której ilość ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).
6. W przypadku nieruchomości o których mowa w § 3 pkt od 3 do 5 uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Związku
Gmin Dolnej Odry [https://bip.zgdo.eu/], do określania ilości m3 zużytej wody z danej nieruchomości przyjmuje się 3,5 m3/miesiąc/osobę.
7. Miesięczna opłata, o której mowa w części H deklaracji:
1) w przypadku nieruchomości, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 3,5 m 3 ponoszona jest od gospodarstwa domowego;
2) w przypadku pozostałych nieruchomości stanowi iloczyn średniomiesięcznej ilości m3 zużytej wody i stawki opłaty określonej w uchwale Zgromadzenia
Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Związku Gmin Dolnej Odry [https://bip.zgdo.eu/].
8. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP – wskazanie jednego z tych
identyfikatorów jest obowiązkowe.
9. W przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie
posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, stron 1) (dalej jako: „RODO"), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy
Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna, którego obsługę prowadzi Biuro
Związku Gmin Dolnej Odry: tel. 914615088, e-mail: biuro@zgdo.eu.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
1) e-mail: iod@zgdo.eu;
2) lub pisemnie na adres Administratora danych: ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj.:
1) określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w
deklaracji dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieuiszczenia opłaty, dane osobowe będą przetwarzane w celu jej
przymusowego ściągnięcia w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3) organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym z wykorzystaniem systemów monitoringu wizyjnego w zakresie usługi odbioru odpadów i
rozpatrywania zgłaszanych reklamacji dotyczących obsługi nieruchomości.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze) w związku z:
1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
3) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego;
4) ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. Po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie
publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez okres 10 lat. Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum
Państwowego) podlegają usunięciu. W przypadku, gdy zostanie wystawiony tytuł wykonawczy i wszczęta na jego podstawie egzekucja w trybie określonym w
przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, przez okres trwania postępowania egzekucyjnego. Po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań
naukowych lub historycznych lub cele statystyczne - przez okres 5 lat. Po tym okresie dane (po uzyskaniu zgody od Archiwum Państwowego) podlegają
usunięciu. W przypadku zgłoszeń związanych z obsługą nieruchomości, przez okres obowiązywania umowy zawartej z danym podmiotem realizującym usługę
odbioru odpadów. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa – zgodnie z przepisem art. 298
Ordynacji podatkowej. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług, np. usług serwisowych dla
systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz firmie odbierającej odpady komunalne i prowadzącej PSZOK.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji ani nie
będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Wielką Brytanię).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W
razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie w drodze decyzji określi wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie

o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości (w lokalu mieszkalnym)

W przypadku: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)
□ nieruchomości niewyposażonej w wodomierz główny;
□ nabycia własności nieruchomości;
□ nabycia prawa do władania nieruchomością (np. najem, dzierżawa);
□ podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej;
□ zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
□ nieruchomości, która czasowo – powyżej 6 miesięcy następujących po sobie – nie była
zgłoszona jako nieruchomość zamieszkała (nie była złożona deklaracja).

Ja niżej podpisany ………………………………………………… oświadczam, że na nieruchomości
(nazwisko i imię / pełna nazwa)

…………………………………………………………………………………………………………...……………… .
(podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne)

zamieszkuje/zamieszkiwało (podać liczbę wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość
w poszczególnych miesiącach okresu przyjętego do ustalenia opłaty):
Styczeń
…………..r.

Luty
…………..r.

Marzec
…………..r.

Kwiecień
………. r.

Maj
…………..r.

Czerwiec
…………..r.

Lipiec
…………..r.

Sierpień
…………..r.

Wrzesień
…………..r.

Październik
…………..r.

Przeciętna norma zużycia wody wynosi 3,5 m3 miesięcznie na osobę.

Oświadczam, że dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dolnej Odry.

Listopad
………..r.

Grudzień
………..r.

Załącznik nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Oświadczenie
Ja
……………………………………………………………………………………………………………………. .
(nazwisko i imię / pełna nazwa składającego deklarację)

……………………………………………………………………………………………………………………. .
(adres i miejsce zamieszkania / siedziby składającego deklarację)

oświadczam, że na opłatę wskazaną w części H.3. deklaracji składają się
następujące części, o których mowa w art. 2 ust. 3a pkt 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021
r. poz. 888 ze zm.):
nr lokalu (mieszkania)

opłata dla lokalu

Podstawa prawna: art. 6m ust. 1b pkt 6 w związku z art. 2 ust. 3a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Oświadczam, że dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………
(czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Dolnej Odry.

