Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/819/VIII/2021
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 maja 2021 r.

DEK-ZAM 01/2021

UWAGA! POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

1.

PESEL *

2.

NIP/REGON **

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 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.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu obowiązki właściciela
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

Właściwość organu:

Prezydent Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
W związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

3.

Status składającego deklarację (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):



osoba fizyczna





osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4.

Okoliczności powodujące powstanie obowiązku złożenia deklaracji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):



pierwsza deklaracja





nowa deklaracja



korekta deklaracji

wygaśnięcie obowiązku

deklaracja obowiązuje od dnia __ __ - __ __ - __ __ __ __ r. (należy podać dzień – miesiąc – rok)
5. Podmiot

zobowiązany do złożenia deklaracji (należy zaznaczyć tylko jedną pozycję):

 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa
 inny podmiot władający nieruchomością *** .................................................................................

W PRZYPADKU ZAZNACZENIA OPCJI WSPÓŁWŁAŚCICIEL KONIECZNE JEST WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKA DEK-1

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości dla każdej z nich należy wypełnić odrębną deklarację.
6.



Czy niniejsza deklaracja dotyczy całej nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta?****

7. Ulica

10. Nr Księgi Wieczystej****

11. Obręb



TAK

NIE

8. Nr domu

9. Nr lokalu

12. Arkusz

13. Nr działki

14. Opis położenia Miejsca Gromadzenia Odpadów****

Pola nr 11-13 wypełnia się w sytuacji braku administracyjnego numeru porządkowego.

C. DANE ZOBOWIĄZANEGO W przypadku więcej niż jednego zobowiązanego np. kilku współwłaścicieli nieruchomości, do składanej deklaracji należy dołączyć
zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości zgodnie z załącznikiem DEK-1.

C.1.1. Dane identyfikacyjne
15. Nazwisko* / Nazwa pełna**
16. Pierwsze imię, drugie imię* / Nazwa skrócona**

C.1.2. Adres zamieszkania*/adres siedziby**
17. Kraj

18. Województwo

19. Powiat

20. Gmina

21. Ulica

22. Nr domu

24. Miejscowość

25. Kod pocztowy

26. Poczta

27. Telefon

28. Adres e-mail

23. Nr lokalu

C.2. Dane do korespondencji i kontaktu Wypełnić, jeżeli dane do korespondencji i kontaktu są inne niż podane w częściach C.1.1. i C.1.2. wzoru deklaracji.
29. Kraj

30. Województwo

31. Powiat

32. Gmina

33.Ulica

34. Nr domu

36. Miejscowość

37. Kod pocztowy

38.Poczta

39. Telefon

40. Adres e-mail

35. Nr lokalu
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D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
D.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Nieruchomość
zabudowana
budynkiem

Liczba lokali
mieszkalnych

a

b

do 4 lokali
mieszkalnych

41.

powyżej 4 lokali
mieszkalnych

45.

Liczba mieszkańców
zamieszkujących nieruchomość
objętych zwolnieniem
nieobjętych
dla rodzin
zwolnieniem dla rodzin
wielodzietnych
wielodzietnycha
c
d
42.

Stawka opłaty

Deklaruję do zapłaty za miesiąc

e

43.

f (c x e)
44.

zł

28,00 zł
46.

47.

48.

zł

25,00 zł
49.

Deklaruję do zapłaty za miesiąc
Informuję, że jestem właścicielem nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne
w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

50.

51.



TAK



NIE

D.1.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i kompostowane są bioodpady
Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym
kompostowniku
Deklaruję do zapłaty za miesiąc po uwzględnieniu zwolnienia za kompostowanie bioodpadów

2,00 zł
52.

zł

(różnica pola nr 49 i wysokości zwolnienia)
a

Zwolnieniem
objęte są rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, zamieszkujące na nieruchomości wskazanej w części B deklaracji,
w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Zwolnienie dotyczy rodzin wielodzietnych ponad kwotę przekraczającą, w przypadku nieruchomości zabudowanej
budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne - 125,00 zł, w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej
niż 4 lokale mieszkalne - 140,00 zł.

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
53.

Załączniki do deklaracji:

Załącznik DEK-1 - Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości;

Załącznik DEK-2 - Załącznik dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny;

Pełnomocnictwo;

inne ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………................

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
54. Czytelny podpis/pieczęć

55. Imię i nazwisko

W przypadku składania deklaracji przez kilku współwłaścicieli lub wspólników spółki, każdy 56. Miejscowość
z nich jest obowiązany do złożenia czytelnego podpisu w polu nr 49. W przypadku składania
podpisu przez pełnomocnika należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo.

57. Data (dzień-miesiąc-rok)

__ __ - __ __ - __ __ __ __

G. ADNOTACJE ORGANU
58. Uwagi organu podatkowego

59. Data (dzień-miesiąc-rok)

60. Podpis przyjmującego formularz

__ __ - __ __ - __ __ __ __
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy
placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań 2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 3.Pani / Pana dane
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatkach i opłatach
lokalnych, Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Uchwały Nr XLVI/819/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, którym jest realizacja zadań w zakresie organizacji odpadów komunalnych, w tym pobieranie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również realizacja praw i obowiązków wynikających z powyższych przepisów prawa. 4.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 5.Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: a) dostępu do
swoich danych osobowych b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe c) żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, lub Administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7.Podanie danych osobowych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wymogiem ustawowym. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Prezydent Miasta Poznania w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się
wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 9. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem
umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora oraz firmy odbierające odpady komunalne.
Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427).
Objaśnienia:
1) Wypełniając deklarację, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP (a w przypadku braku takiego numeru REGON, jeżeli zobowiązany taki
posiada). Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Numer NIP wpisują do deklaracji osoby prawne, inne osoby niebędące osobą
fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
2) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze. zm.), pełnomocnictwo składa
się wraz z deklaracją. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł na konto bankowe Urzędu Miasta Poznania wskazane przez Wydział
Finansowy. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.1
3) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w terminach określonych w Uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnych.

*
**
***
****

Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
Dotyczy właściciela nieruchomości będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Numer REGON podaje się w przypadku braku numeru
NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada.
Należy wskazać tytuł prawny do władania nieruchomością (umowa cywilno-prawna itp.) – niewymagane.
Pole nieobowiązkowe.
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