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POLA  JASNE  WYPEŁNIA  NAJEMCA/  UŻYTKOWNIK  NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

1. Dzień-Miesiąc-Rok

-        -

Podstawa prawna:

Termin składania:

Ustawa  z  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (tekst  jednolity:
Dz. U. z  2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
Pierwszy termin składania do 25 maja 2013 r.  lub w ciągu 7 dni od dnia zamieszkania lub 7 dni
od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby podmiotu, do którego należy złożyć deklarację:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE
ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia Góra, tel. 075/ 64-95-888
lub Biuro Obsługi Klienta ZGKiM ul. Wolności 15 of, tel. 075/ 64-57-330
lub Biuro Obsługi Klienta ZGKiM ul. Cieplicka 10A,   tel. 075/ 70-00-005

B.   OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

pierwsza deklaracja                     korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  ..................................)                 

C.  PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

               Najemca 

            Użytkownik  

D.1.   DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH LOKAL MIESZKALNY/SOCJALNY
5. Lp. 6. Nazwisko i Imię 7. Stosunek do 

najemcy/użytkownika 
(stopień pokrewieństwa)

8. PESEL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
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9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Kod pocztowy 13. Poczta 14. Telefon / e-mail

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2.
15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat

18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 21. Nr lokalu

22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta

E. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW
 25. Oświadczenie o sposobie zbierania odpadów (zaznaczyć znakiem „X” właściwy kwadrat)

Oświadczam, iż odpady w nieruchomości lokalowej będą zbierane w sposób1:

                Selektywny

          

                Zmieszany 

F. OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Ja niżej podpisany/a, świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
wynikającej  z art.  233 § 1 Kodeksu Karnego,  oświadczam iż wszystkie dane zawarte w niniejszej
deklaracji są prawdziwe.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
wyrażam zgodę na  przetwarzanie przez ZGKiM danych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby
postępowań prowadzonych przez ZGKiM. 
Oświadczający posiada  prawo do dostępu  do treści  swoich  danych  oraz  prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. 
Przekazane  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  odbiorcom  poza  celem,  którego zgoda
dotyczy.
Dane oświadczającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania a także ręcznym. 

26. Data 27. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE

 Na podstawie Uchwały nr 100.XI.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 lipca 2019 r.  w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  wynosi  54,00  zł miesięcznie  od  osoby  a  jeżeli  odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości  27,00 zł miesięcznie od osoby.
Niezłożenie  deklaracji  spowoduje  naliczanie  opłaty  w  wysokości  stawki  podstawowej,  tj.  54,00  zł  od  osoby
miesięcznie za osobę zamieszkującą lokal mieszkalny/socjalny. 
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku
w przypadku zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji
naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.

ADNOTACJE ZGKiM
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