
UCHWAŁA NR XLIX/420/2021 
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Głogówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.  U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.  U.  z 2021 r. poz. 888. 1648.) - Rada Miejska w Głogówku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIX/201/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 ust. 1 pkt 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2) W § 1 ust. 1 dodaje się pkt 3) który otrzymuje brzmienie: 

„3) właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały”.; 

3) W § 1 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. ust. 4 Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy w sytuacji, kiedy liczba osób zameldowanych jest inna niż liczba osób 
wymienionych w deklaracji. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przedstawić: 

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce zameldowania 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Głogówek lub 

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce zameldowania 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Głogówek, ze wskazaniem miejsca zamieszkania, którego 
wzór określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

Podstawa  

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t. j. Dz.  U.  z 2021 r. poz. 888. 1648.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających w zarządzie lub 

użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 

Termin 

składania: 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  

w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do dnia 10 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce 

składania: 

Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat, uzupełnić datę) 

 

□ 1. pierwsza deklaracja od dnia …………………………………………………………………….. 
                                                                                              (dzień/miesiąc/rok) 

□ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                      (dzień/miesiąc/rok) 

□ 3. korekta deklaracji za okres …………………………..od ………………………. do ………………………… 

                                                                                        (dzień/miesiąc/rok)                (dzień/miesiąc/rok) 

Uzasadnienie zmiany/korekty 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy kwadrat) 

Składający:    

□   Osoba fizyczna/ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą          □ podmiot niebędący osoba fizyczną  

 

 Nazwisko i imię, drugie imię٭ / pełna nazwa٭٭ 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 Numer PESEL */ NIP ٭٭  Inny identyfikator podatkowy٭ 

 

 

 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA٭/ ADRES SIEDZIBY ٭٭   

 

Kraj 

 

 Województwo  Powiat Gmina 

 

Miejscowość 

 

Ulica  Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 

Adres e-mail  Nr telefonu  

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/420/2021

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 26 listopada 2021 r.
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B.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina Miejscowość 

 

Ulica Nr domu 

 

Nr lokalu Poczta Kod pocztowy 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

(jeśli jest inny niż w pkt B.1.) 

 

Gmina  Ulica  Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Poczta Kod pocztowy Nr telefonu 

 

D.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub 

odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b 

albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. (art. 6j ust. 3) 

 

rubr.1 
Pojemność 

pojemnika  

rubr.2 

Stawka 

opłaty 

X rubr.3 

Ilość  

pojemników 

X rubr.4 

Liczba 

 opróżnień 

w m-cu 

= rubr.5 

Opłata miesięczna za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zł 
(iloczyn rubr.2 i rubr.3 i rubr.4) 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne*** 

Pojemnik/ worek 

120L 
20,00    2   

Pojemnik 240L 40,00    2   

Pojemnik 660 L 110,00    2   

Pojemnik 1100L 183.30    2   

Metale i tworzywa sztuczne*** 

Pojemnik/worek 

120L 
20,00    1   

Pojemnik 240L 40,00    1   

Pojemnik 660 L 110,00    1   

Pojemnik 1100L 183.30    1   

Papier*** 

Pojemnik/worek 

120L 
20,00    0,5   

Pojemnik 240L 40,00    0,5   

Pojemnik 660 L 110,00    0,5   

Pojemnik 1100L 183.30    0,5   

Szkło*** 

Pojemnik/worek 

120L 
20,00    0,5   

Pojemnik 240L 40,00    0,5   

Pojemnik 660 L 110,00    0,5   

Pojemnik 1100L 183.30    0,5   

Bioodpady*** 

Pojemnik/worek 

120L 
20,00    1,6   

Pojemnik 240L 40,00    1,6   

Pojemnik 660 L 110,00    1,6   

Pojemnik 1100L 183.30    1,6   

Popiół (1.XI – 30.IV) 

Pojemnik 120L 20,00    2   
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Pojemnik 240L 40,00    2   

Pojemnik 660 L 110,00    2   

Pojemnik 1100L 183.30    2   

 

Łączna miesięczna kwota opłaty 

 

 

……………………………zł 

 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością, osoby 

upoważnione do reprezentowania  (należy wskazać podstawę umocowania oraz sposób reprezentacji podmiotu, 

w imieniu którego składana jest deklaracja  

Data 

 

……………………………………………………. 

Czytelny podpis  

 

……………………………………………………… 

 

 

 

F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

 

Data oraz podpis  

 

G.                                                                   KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z 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, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest gmina Głogówek - Burmistrz Głogówka, ul. Rynek 1,  

48-250 Głogówek. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: 

Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek; za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

iod@glogowek.pl lub telefonicznie pod nr +48 504 556 073. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 

1 lit. e RODO), w szczególności w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych,  

w tym pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana 

dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych 

osobowych. 

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
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osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, 

a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Pouczenie: 

1. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Głogówku. 

2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej  

w niepełnej wysokości, 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 2020 r. poz. 1427 ze zm.) 

3. Deklaracja może być składana w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku lub przesłana 

listownie na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek. 

4. Deklaracja może być również składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

lub pieczęcią elektroniczną albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 
Objaśnienia: 

 

1. Deklaracje nalezy wypełnić czytelnie, komputerowo lub recznie wielkimi, drukowanymi literami 

 dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ٭ .2

 dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi ٭٭ .3

4. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będących osobami fizycznym i objetymi rejestrem PESEL, nie prowadzący 

działalności gospodarczej 

5. Identyfikator podatkowy NIP wpisuja pozostali właściciele nieruchomości 

6. W przypadku nierezydentów - nr i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzajacego tożsamość, inny numer identyfikacyjny, 

o ile nie posiadaja identyfikatora podatkowego, 

7. W przypadku, gdy deklaracje składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji nalezy załaczyć pełnomocnictwo 

8. *** średnia miesięczna liczba opróżnień w ciągu miesiąca wyliczona wg wzoru:  

9.       zadeklarowana ilość pojemników/worków x ilość opróżnień w ciagu roku (zgodnie z harmonogramem wywozu)/ 12 m-cy 

10. Pole pierwsza deklaracja zaznacza sie w przypadku, gdy właściciel nieruchomosci nie składał wczesniej deklaracji o wysokosci 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

11. Pole zmiana deklaracji zaznacza się w przypadku zmiany danych  będących  podstawą ustalenia  wysokości naleznej opłatyn  za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi  

12. Pole korekta deklaracji zaznacza się w przypadku dokonywania korekty błędnów w podanych danych w poprzednio złożonej 

deklaracji, popełnionych pomyłek 

 

. 
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Załącznik nr 3 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

Podstawa  

prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t. j. Dz.  U.  z 2021 r. poz. 888. 1648.) 

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

położonych na terenie Gminy Głogówek. 

Termin 

składania: 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  

w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie do dnia 10 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Miejsce 

składania: 

Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat, uzupełnić datę  ) 

 

□ 1. pierwsza deklaracja od dnia …………………………………………………………………….. 
                                                                                              (dzień/miesiąc/rok) 

□ 2. zmiana danych zawartych w deklaracji …………………………………………………………………….. 
                                                                                                                      (dzień/miesiąc/rok) 

□ 3. korekta deklaracji za okres …………………………..od ………………………. do ………………………… 

                                                                                        (dzień/miesiąc/rok)                (dzień/miesiąc/rok) 

Uzasadnienie zmiany/korekty 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ( zakreślić właściwy kwadrat) 

Składający:    

□   Osoba fizyczna                                                                                        □ podmiot nie będący osobą fizyczną  

 

 Nazwisko i imię, drugie imię٭ / pełna nazwa٭٭ 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 Numer PESEL */ NIP ٭٭  Inny identyfikator podatkowy*** 

 

 

 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA٭/ ADRES SIEDZIBY ٭٭   

 

Kraj 

 

 Województwo  Powiat Gmina 

 

Miejscowość 

 

Ulica  Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy 

Adres e-mail  Nr telefonu  

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/420/2021

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 26 listopada 2021 r.
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B.2. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina Miejscowość 

 

Ulica Nr domu 

 

Nr lokalu Poczta Kod pocztowy 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

Gmina  Ulica  Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Poczta Kod pocztowy Nr telefonu 

 

Typ nieruchomości: 

 

 domek letniskowy 

 

 inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

D.OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ 

ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Wysokość rocznej opłaty 

 

………………..………….zł/rok 

 
E. Załączniki 

 

 

 

 

F. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z 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, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest gmina Głogówek - Burmistrz Głogówka, ul. Rynek 1,  

48-250 Głogówek. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: 

Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek; za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

iod@glogowek.pl lub telefonicznie pod nr +48 504 556 073. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 

1 lit. e RODO), w szczególności w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych,  

w tym pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 

oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana 

dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, 

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych 

osobowych. 
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7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzane Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania niezgodnego z prawem, 

a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych,  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Deklarację podpisuje właściciel nieruchomości, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością, osoby 

upoważnione do reprezentowania (należy wskazać podstawę umocowania oraz sposób reprezentacji podmiotu, w 

imieniu którego składana jest deklaracja  

Data 

 

……………………………………………………. 

Czytelny podpis  

 

………………………………………… 

 

 

 

F. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

 

Data oraz podpis  
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Pouczenie: 

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej  

w Głogówku. 

2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej  

w niepełnej wysokości, 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 2020 r. poz. 1427 ze zm.) 

3. Deklaracja może być składana w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku lub przesłana 

listownie na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek. 

4. Deklaracja może być również składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 

lub pieczęcią elektroniczną albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

 
Objaśnienia: 

1. Deklaracje nalezy wypełnić czytelnie , komputerowo lub recznie wielkimi, drukowanymi literami. 

2. Przez pojęcie “właściciel  nieruchomości” nalezy rozumieć  także: współwłaściciela , uzytkownika wieczystego oraz jednostke 

organuizacyjną  I osobę posiadajaca nieruchomośc w zarzadzie  lub uzytkowaniu , a także inny podmiot władający nieruchomością. 

 dotyczy właścicieli nieruchomości  będących  osobami fizycznymi ٭ .3

 dotyczy właścicieli nieruchomości  nie będących  osobami fizycznymi ٭٭ .4

5. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będących osobami fizycznym i  objetymi  rejestrem PESEL, nie prowadzący  

działalności gospodarczej. 

6. Identyfikator podatkowy NIP wpisuja pozostali  właściciele nieruchomości. 

7. ***W przypadku nierezydentów - nr i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzajacego tożsamość,  inny numer 

identyfikacyjny , o ile nie posiadaja identyfikatora podatkowego, 

8. W przypadku, gdy deklaracje składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji  nalezy załaczyć pełnomocnictwo, 

9. Pole pierwsza deklaracja  zaznacza sie  w przypadku , gdy właściciel nieruchomosci nie składał wczesniej deklaracji o wysokosci 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

10. Pole zmiana deklaracji zaznacza się w przypadku zmiany danych  będących  podstawą ustalenia  wysokości naleznej opłatyn  za 

gospodarowanie  odpadami komunalnymi  

11. Pole korekta deklaracji  zaznacza się  w przypadku  dokonywania korekty błędnów w podanych  danych  w poprzednio złożonej 

deklaracji , popełnionych pomyłek 
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Załącznik nr 4 

OŚWIADCZENIE 

 

o zamieszkiwaniu w innej gminie, kraju lub innej niż miejsce zameldowania nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Głogówek 

 

 

 

Oświadczam, że………………………..…………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

nie zamieszkuje pod adresem…………………………………………………………………….….. 

 

mieszka poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w …………………………………………… 

 

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

 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

(pełny adres) 

 

 

w związku z czym nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie ww. nieruchomości  

 

 

 

 

 

Oświadczam, że…………………………………………..………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

 

nie zamieszkuje pod adresem………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że osoba ta mieszka pod następującym adresem: 

 

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

 

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

 

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

(pełny adres) 

 

 

w związku z czym nie wytwarza odpadów komunalnych na terenie ww. nieruchomości  

 

 

    …………………………………………………………………… 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/420/2021

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 26 listopada 2021 r.
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