
UCHWALA NR .ML. / JM...../2019 

ZGROMADZENIA ZWIAZKU MIEjDZYGMINNEGO 
„GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNANSKIEJ” 

z dnia .S.,kpAXA.... 2019 roku

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokosci opfaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skiadanej pnzez wtascicieli nieruchomosci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwi^zku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 6n, 
art. 6m ust. 1a i 1b w zw. z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu 
czystosci i porz^dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 pkt 19 
i § 13 pkt 1 Statutu Zwi^zku Miidzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznanskiej” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 17.07.2013 r., poz. 4609 ze zm.), 
Zgromadzenie Zwi^zku Miidzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” 
uchwala, co nastipuje:

§1

Okresla sii wzor deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci potozonych na terenie gmin wchodz^cych w sktad 
Zwi^zku Miidzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”, na ktorych 
powstaji odpady komunalne, stanowi^cy Zat^cznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§2

Wtasciciele nieruchomosci, ktorzy deklaruji optaty za wi^cej niz jedn^ nieruchomosc 
zobowi^zani s^ ztozyc odr^bn^ deklaracji dla kazdej nieruchomosci.

§3

Deklaracji, 0 ktorej mowa w §1, wtasciciele nieruchomosci zobowi^zani s^ ztozyc w formie 
elektronicznej, wystac poczt^ na adres Biura Zwiqzku lub ztozyc w przedstawicielstwie 
Zwi^zku (delegaturze) znajduj^cym sii na terenie gminy - uczestnika Zwi^zku lub w Biurze 
Zwi^zku Miidzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.

§4

Wykonanie uchwaty powierza sii Zarz^dowi Zwiqzku Miidzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”.



§5

W dniu wejscia w zycie niniejszej uchwaiy traci moc Uchwata Nr XLIV/235/2019 Zgromadzenia 
Zwiqzku Mi^dzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" z dnia 4 marca 
2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 marca 
2019 r., poz. 2738).

Uchwata wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2019 r. po ogtoszeniu w Dzienniku 
Urz^dowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.

§6



UZASADNIENIE DO UCHWALYNR XV.Y.W... /.M... /2019 
ZGROMADZENIA ZW!A\ZKU MI^DZYGMINNEGO 

GOSPODARKA ODPADAMIAGLOMERACJI POZNANSKIEJ 
z dnia RU&'jU,.... 2019 roku.z dnia .tUpLU

Wzwiqzku podjpciem uchwafy wprzedmiocie zwolnienia w czpsci z opiatyza gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dotyczqcego rodzin wielodzietnych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny, istnieje koniecznosc zmiany wzoru deklaracji 
dostosowujqcej jej brzmienie do nowych regulacji.

Ponizej przedstawiono gfdwne obszary, w ktorych dokonano zmiany wzoru deklaracji:

CZ^SC D DEKLARACJI

■ zmodyfikowano moduf dotyczqcy wfascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq 
mieszkahcy. Zapis „tqczna iiczba mieszkahcdw zamieszkujqcych nieruchomosc" 
zastqpiono na „Liczba mieszkahcdw zamieszkujqcych nieruchomosc nieobjptych 
zwolnieniem” i na „Liczba mieszkahcdw zamieszkujqcych nieruchomosc objptych 
zwolnieniem”;

• w module dotyczqcym wfascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkahcy 
dodano zapis „Zwolnieniem objpte sq rodziny wielodzietne, o ktorych mowa w ustawie 
o Karcie Duzej Rodziny, zamieszkujqce na nieruchomosci wskazanej w czpsci C 
deklaracji, w przypadku zbierania i odbierania odpadow komunalnych w sposob 
selektywny. Zwolnienie dotyczy rodzin wielodzietnych ponad kwotp przekraczajqcq, 
w przypadku nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w ktorym znajdujq sip wipcej 
niz 4 lokale mieszkalne-70,00 zf; w przypadku nieruchomosci zabudowanej 
budynkiem, w ktorym znajdujq sip nie wipcej niz 4 lokale mieszkalne-80,00 zi".

Dodano klauzulp informacyjnq w zakresie ochrony danych osobowych w swietle polskich 
przepisdw prawnych oraz RODO. Na pierwszej stronie druku deklaracji wprowadzono 
oznaczenie druku jako DOP-2019(2). W czpsci D.2.2. i pkt 3 objasnieh dostosowano 
nazewnictwo zgodnie z zapisami art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku 
w gminach. W module formularza dotyczqcym zafqcznikdw dokonano zmiany ich oznaczenia 
na DOP-1 i DOP-2 oraz odpowiednio dostosowano zapisy Zafqcznikdw do druku deklaracji. 
Ponadto wprowadzono nowy zafqcznik DOP-3 dotyczqcy wykazu numerow Kart Duzej 
Rodziny dotyczqcy rodzin wielodzietnych zamieszkujqcych nieruchomosc.
Ze wzglpdu na skalp zmian wprowadzonych do formularza deklaracji o wysokosci oplaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym kierujqc sip potrzebq zapewnienia 
transparentnosci przepisdw prawa miejscowego w zakresie oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odstqpiono od opracowania projektu uchwafy zmieniajqcej, 
a zdecydowano o przygotowaniu projektu nowej uchwafy w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z uwagi na powyzsze Zgromadzenie Zwiqzku uznafo za zasadne podjpcie niniejszej 
uchwafy.

irtosz Guss



DOP-2019(2) Zalgczmk Nr 1 do Uchwaty NrlLMjj Jt.^/2019 
Zgromadzenia Zwigzku Migdzygminnego 

.Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej" 
zdma 8 07 2019 r

UWAGA' POLA JASNE NALEZY WYPELNlC DUZYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

IDENTYFIKATOR PODATKOWY

Data wplywu deklaracji

1 PESEL* I I I I I I I I I

2 NIP** I I I I I I I I I

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna Ustawazdma 13 wrzesma 1996 r outrzymamu czystosci i porzqdku wgmmach (tekstjedn Dz U z2018r poz1454zezm)

Skladajqcy

Formularz przeznaczony jest dla wlascicieli meruchomosci, wspotwlascicieli, uzytkowmkow wieczystych oraz jednostek orgamzacyjnych i osdb 
posiadajgcych meruchomosc w zarzqdzie lub uzytkowamu, a takze innych podmiotow wladamcych meruchomosci^ 
Jezeli meruchomoSd jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w ktorym ustanowiono odr?bng wlasnoSd lokalu obowi^zki wlaSciciela 
meruchomosci wspdlnej oraz wlasciciela lokalu obci^zajg wspdlnotg mieszkamowa albo spbldzielm? mieszkamowa

WlaSciwoSt organu: Zarzrjd Zwi^zku Mipdzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznartskiej" ul. Sw. Michala 43,61-119 Poznart

Termin sktadama
14 dm od dnia zamieszkama na danej meruchomosci pierwszego mieszkanca lub powstaraa na danej meruchomosci odpaddw komunalnych. 
14 dm od dnia wystgpiema zmiany danych okreslonych w poprzedmo ztozonej deklaracji, w tym zmiany ilosci odpadow komunalnych 
powstaj^cych na danej meruchomosci

3 Status skfadajqcego deklaracja (nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat)

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka orgamzacyjna meposiadajqca osobowosci prawnej

A. OBOWIAZEKZtOZENIA DEKLARACJI Obowiazek zlozema deklaracji przez wlaScIciela nieruchomoSa wymka z art 6m ustawy o utrzymamu czystoSci 
i porzqdku w gmmach

4 Okolicznosci powodujqce powstame obowiqzku ztozema deklaracji (nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat) 

□ pierwsza deklaracja □ kolejna deklaracja □ korekta deklaracji

deklaracja obowiEjzuje od dnia______ -____

□ wygasm^cie obowiqzku 

r (nalezy podac dzieri - miesiac - rok)

s Podmiot zobowi^zany do ztozema deklaracji (nalezy zaznaczyc tylkojedna pozycj?)

□ wtasciciel □ wspotwtasciciel
□ wspolnota mieszkamowa □ spotdzielma mieszkamowa
□ osoba posiadajqca meruchomosc wzarz^dzie □ inny (wpisac jaki?) ***

5a Czy nmiejsza deklaracja dotyczy catej meruchomosci, dla ktorej prowadzona jest ksi^ga wieczysta?**** □ TAK □ NIE

B. DANE ZOBOWIAZANEGO W przypadku wipcej niz dwoch zobowi^zanych np kilku wspotwlascicieli meruchomosci, do sktadanej deklaracji nalezy dot^czyc 
zestawieme danych o pozostalych wspotwtaScicielach meruchomoSci zgodme z zatqcznikiem DWO-1

B.1.1. Dane identyfikacyjne
6 Nazwisko*/Na2wa pelna**

7 Pierwsze imi$, drugie imi$*/ Nazwa skrocona **

Pola nr 8, 9110 nalezy wypelmc w przypadku, gdy osobie skladajqcej deklaracja me nadano numeru PESEL*

8 Data urodzema* 9 Imi^ ojca* 10 Imi^matki*

B.1.2. Adres zamieszkania* / adres siedziby **
11 Kraj 12 Wojewodztwo 13 Powiat

14 Gmina 15 Ulica 16 Nrdomu 17 Nr lokalu

18 Miejscowosc 19 Kod pocztowy 20 Poczta

21 Telefon***** 22 Adres e-mail*****

B.2.1. Dane identyfikacyjne Rubryki B2.1 I B22 nalezy wypelmc w przypadku, gdy meruchomosc stanowi wlasnosc dwoch wspotwlascicieli lubwtasnosc 
ustawowa majatkowa malzeriskg

23 Nazwisko*/Nazwa pelna**

24 Pierwsze mni$, drugie imi§*/ Nazwa skrocona ** 25 PESEL*/NIP**

Pola nr 26127,28 nalezy wypelmc w przypadku, gdy osobie sktadajgcej deklaracja me nadano numeru PESEL*

26 Data urodzema* 27 Imie ojca* 28 lmi§ matki*
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B.2.2. Adres zamieszkanla* / adres siedziby** Nalezy wypelmc w przypadku, gdy adres zamieszkama jest mnyod podanego w rubryce B 1 2
29 Kraj 30 Wojewodztwo 31 Powiat

32 Gmina 33 Ulica 34 Nr domu 35 Nriokatu

36 Miejscowosc 37 Kod pocztowy 38 Poczta

39 Telefon***** 40 Adres e-mail*****

B.3. Dane do korespondencji i kontaktu Wypelmc, jezeli dane do korespondencji i kontaktu s^ inne mz podane w czpsciach B 1 1 i B 1 2 wzoru deklaracji
41 Kraj 42 Wojewodztwo 43 Powiat

44 Gmina 45 Ulica 46 Nrdomu 47 Nrlokalu

48 Miejscowosc 49 Kod pocztowy 50 Poczta

51 Telefon***** 52 Adres e-mail*****

C. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
W przypadku posiadama wi?cej mz jednej nieruchomosci dla kazdej z mch nalezy wypelmc odr?bnq deklaracj?

Pola nr 59 - 61 wypelma si? sytuacji braku admimstracyjnego numeru porzgdkowego
W przypadku spbldzielm i wspdlnot mieszkamowych dopuszczalne jest zlozeme jednej deklaracji dla kilku nieruchomosci z uwzgl?dmemem wewn?trznego podzialu 
admimstracyjnego Dane z pol nr 55-61 podaje si? w zalqczmku DWO-2 uwzgl?dmaj?c ogol nieruchomosci budynkowych W pozycjach nr 54 i 55 mmejszego formularza 
nalezy wowczas podac dane adresowe jednostki podzialu admimstracyjnego, np osiedla Szczegolowe dane dotyczgce nieruchomosci budynkowych wchodzqcych w sklad 
lednostki wewnetrznego podzialu admimstracyjnego nalezy podad w zal?cznlku DWO-2

53 Gmina 54 Miejscowosc 55 Ulica 56 Nr domu 57 Nrlokalu

58 Nr Ksi^gi Wieczystej**** 59 Obr$b 60 Arkusz 61 Nr dziatki

D. OBLICZENIE WYSOKOSCI MIESI^CZNEJ OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
62 Oswiadczam, ze na terenie nieruchomosci wskazanej w czpsci C nmiejszej deklaracji odpady b?d? zbierane i odbierane w sposob'

(nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat, dopuszczalne jest zaznaczeme wylqczme jednej pozycji)

□ SELEKTYWNY □ NIESELEKTYWNY

D.1. Dotyczy wtascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkujq mieszkaricy

Nieruchomosc Liczba lokali 
mieszkalnych

Liczba mieszkancow 
zamieszkujqcych nieruchomosc Stawka optaty [zt]

Deklaruj? 
do zaptaty 
za miesiqc 

[zt]
nieobj?tych
zwolniemem

obj?tych
zwolnieniem1

Odpady zbierane 
i odbierane 
selektywnie

Odpady zbierane 
i odbierane 

nieselektywnie

a b c d e f g (c x e lub f)2

do 4 lokali 
mieszkalnych

63 64 65

16,00 30,00
66

oowvzei 4 lokali 
mieszkalnych

67 68 69

14,00 30,00
70

’ Zwolnienlem obj?te s? rodzmy wielodzietne, o ktorych mowa w ustawie o Karcie Duzej Rodzmy, zamieszkujgce na nieruchomosci wskazanej w cz?sci C deklaracji, w przypadku zbierams 
i odbierama odpadow komunalnych w sposdb selektywny Zwolmenie dotyczy rodzm wielodzietnych ponad kwot? przekraczaj^cg, w przypadku nieruchomosci zabudowanej budynkiem, 
w ktorym znajdujg si? wipcej mz 4 lokale mleszkalne - 70,00 zf, w przypadku nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w ktorym znajdujq si? me wi?cej mz 4 lokale mleszkalne 
- 80,00 zt
2Kwot? optaty za gospodarowame odpadami komunalnymi w kolumnie „g" nalezy obliczyd jako iloczyn liczby mieszkancow meobj?tych zwolniemem zamieszkujqcych nieruchomosc, 
podanej w kolumme „c* oraz stawki optaty podanej w kolumnle ,e* lub ,f w zaleznosci od zadeklarowanego sposobu zbierama i odbierama odpadow komunalnych na calej nieruchomosci,

D.2. Dotyczy wtascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujq mieszkaricy, a powstajq odpady komunalne
D.2.1. Nieruchomosci, na ktorych znajduj^ si? domki letniskowe lub inne nieruchomosci wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym kazda dziaika na terenie Rodzinnych Ogrodow Dzialkowych, wykorzystywane jedynie 
przez czesc roku (sezonowo). ___________________________________ ____________________ ____________________________

Liczba domkow letniskowych/ 
dziatek rekreacyj'no- 

wypoczynkowych polozonych 
na terenie nieruchomosci

Roczna ryczattowa stawka optaty za gospodarowame odpadami 
komunalnymi [zt] Deklaruj'? do zaptaty

[zt]Odpady zbierane i odbierane 
selektywnie

Odpady zbierane i odbierane 
nieselektywnie

a b c d (a x b lub c)
71

168,00 204,00
72

Liczba dziatek potozonych 
na terenie Rodzinnych 
Ogrodow Dziaikowych

Roczna ryczattowa stawka optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi fztl Deklaruj? do zaptaty

[zt]Odpady zbierane i odbierane 
selektywnie

Odpady zbierane i odbierane 
nieselektywnie

a b c d (a x b lub c)
73

96,00 204,00
74

75 Oswiadczam, ze roczn? ryczaftowq optat? za gospodarowame odpadami komunalnymi b?d? uiszczac (nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat, 
dopuszczalne jest zaznaczeme wyl?czme jednej pozycji)

□ JEDNORAZOWO □ W RATACH
Kwot? optaty za gospodarowame odpadami komunalnymi w kolumme „d” nalezy obliczyc jako iloczyn liczby domkow/dziatek o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym 
podanej w kolumme „a' oraz ryczaltowej stawki optaty podanej w kolumnie „b” lub ,c" w zaleznosci od zadeklarowanego sposobu zbierama odpaddw komunalnych 
na calej nieruchomosci_______________________ __________________________________________________________________________________________________________________
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D.2.2. Pozostate nieruchomosci, na ktorych me zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne
76 Okresleme charakteru nieruchomosci w zwiqzku z prowadzona w jej obr^bie dziatalnosci^ powoduj^ powstame odpadow komunalnych 

(nalezy zaznaczyc wlasciwy kwadrat, dopuszczalne jest zaznaczeme kilku pozycji)”**
□ szkola, uczelma
□ przedszkole, ztobek, klub malucha
□ szpital, dom opieki, hospicjum
□ meruchomosc uzytecznosci publicznej inna mz wczesmej wymiemona
□ meruchomosc, na ktorej prowadzona jest dziatalnosc gastronomiczna (np restauracja, kawiarma, zaktad zywiema zbiorowego)
□ meruchomosc, na ktorej prowadzona jest dziatalnosc handlowa w branzy spozywczej
□ meruchomosc, na ktorej prowadzona jest pozostala dziatalnosc handlowa
□ meruchomosc, na ktorej swiadczone s^ ustugi hotelarskie i dziatalnosc zwiqzana z zakwaterowamem (np hotele, pensjonaty, akademiki, schromska)
□ meruchomosc, na ktorej prowadzona jest dziatalnosc biurowa
□ meruchomosc, na ktorej prowadzona jest dziatalnosc rzemieslmcza lub produkcyjna
□ targowiska i hale targowe

□ meruchomosc o innym charakterze (jakim?)

Liczba pojemnikow z odpadami komunalnymi powstajqcymi na nieruchomosci
Stawka oplaty za pojemnik 
z odpadami komunalnymi 

zmieszanymi****** [zl]
Deklaruj? do zapiaty 

za miesiqo

Wl
Wielkosc pojemnika

[m3]

Zapotrzebowanie 
na pojemniki 

na odpady 
komunalne 

zmieszane1 [szt.j

Cz^stotliwosc 
odbioru odpadow 

komunalnych 
zmieszanych 
w miesiqcu 2

Liczba
pojemnikow 3

Odpady 
zbierane 

i odbierane 
selektywnie

Odpady 
zbierane 

i odbierane 
nieselektywnie

a b c d e f g (d x e lub f)

0,12 m3
77 78 79

21,00 26,00
80

0,24 m3
81 82 83

31,00 39,00
84

0,36 m3
85 86 87

41,00 51,00
88

0)c<D
1,1 m3

89 90 91

95,00 119,00
92

O

E
2,5 m3

93 94 95

191,00 239,00
96

E
CD
Oa 5 m3

97 98 99

356,00 445,00
100

podziemny 1,3 m3
101 102 103

129,00 161,00
104

podziemny 3,0 m3
105 106 107

283,00 354,00
108

podziemny 5,0 m3
109 110 111

489,00 611,00
112

SUMA do zapiaty za miesi^c:

113

1 Pole meobowiqzkowe, nalezy wpisac liczb? pojemnikow na odpady komunalne zmieszane danej wielkosci mieszcz^cych si? w miejscu gromadzenia odpadow (MGO)
2 Pole nleobowiqzkowe, czgstotliwoSC odbioru odpadow komunalnych zmieszanych w miesiqcu regulujg zapisy Uchwaty Zgromadzema Zwigzku Migdzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznafiskiej" w sprawie szczegbtowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierama odpaddw komunalnych 
od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczana przez wlasciciela nieruchomosci oplatg za gospodarowame odpadami komunalnymi
3 Liczba pojemnikow z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstajqcymi w ciqgu miesicjca na nieruchomosci
Kwot? optaty za gospodarowame odpadami komunalnymi w polu nr 113 nalezy obliczyc jako sum? iloczynow zadeklarowanej liczby pojemnikow z odpadami komunalnymi 
podanych w kolumme „d" oraz stawki optaty za pojemmk o okreSlonej pojemnosci z odpadami komunalnymi podanej w kolumme „e” lub „f w zaleznoSci od zadeklarowanego 
sposobu zbierama i odbierama odpadow komunalnych na caiej nieruchomosci

D.3. Dotyczy wtascicieli nieruchomosci, ktore w cz?sci stanowiq nieruchomosc, na ktorej zamieszkujq mieszkaricy i w cz?sci 
meruchomosc, na ktorej nie zamieszkujq mieszkaricy, a powstajq odpady komunalne

Oswiadczam, ze tejczna wysokosc miesi^cznej oplaty za gospodarowame odpadami komunalnymi z tytulu 
nieruchomosci wskazanej w cz?sct C deklaracji wynosi w skali miesigca:

114

E, INFORMACJA O ZAtACZNIKACH
115 Zatqczmki do deklaracji

□ zalqczmk DOP-1 - zestawieme danych o pozostalych wspotwlascicielach nieruchomosci,
□ zafqczmk DOP-2 - informacja o meruchomosciach budynkowych (dotyczy wylgczme spoldzielm mieszkamowych i wspolnot mieszkamowych),
□ zalqczmk DOP-3 - wykaz numerow Kart Duzej Rodziny,
□ pelnomocmctwo,
□ informacja o pojemnosci i liczbie pojemnikow oraz liczbie oprozmen w miesiqcu (dotyczy D 2 2),
□ uchwafa w sprawie wyboru zarz^du wspolnoty mieszkamowej,

□ inne (np umowa najmu)
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F. OSWIADCZENIA
116 Wvrazam zaode na otrzvmvwame od Zwtazku Mtedzvamtnneao ..Gosoodarka Odoadami Aalomeracn Poznarisktet”: (nalezv zaznaezve 

wlasciwy kwadrat, dopuszczalne jest zaznaezeme wipcej mz jednej pozycji z wyjptkiem sytuacji, w ktdrej zaznaezono pole „me wyrazam zgody")

□ wiadomosci tekstowych (SMS) □ wiadomosci e-mail □ rue wyrazam zgody

G. PODPIS SKLADAJACEGO DEKLARACJI
117 Czytelny podpis/pieczpc 118 Imip i nazwisko

W przypadku skfadama deklaracji przez kilku wspolwtaScicieli lub wspolmkow 
spdlki, kaZdy z nlch jest obowiazany do ztozema czytelnego podpisu w polu nr 117 
W przypadku sktadama podpisu przez petnomoemka nalezy dotqczyc wtasciwe 
petnomocmctwo

119 Miejscowosc 120 Data (dzien-miesiqc-rok)

H. ADNOTACJE ORGANU
121 Uwagt organu podatkowego

122 Data (dzien-miesiqc-rok) 123 Podpis przyjmujqcego formuiarz

Klauzula Informacvina

Zgodme z art 13 ust 11 ust 2 rozporzqdzema Parlamentu Huropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dma 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzamem danych 
osobowych I w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylema dyrektywy 95/46/WE (ogolnego rozporzgdzema o ochronie danych), Zwigzek Migdzygminny .Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznanskiej” informuje, iz Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zwipzek Mipdzygminny .Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej” z siedzibp w Poznamu, 
ul Sw Michata 43, 61-119 Poznan (zwany dalej ZM „GOAP”) Z Inspektorem Ochrony Danych w ZM ,GOAP" mozna kontaktowac sip za posredmctwem skrzynki e-mail iod@goap org pi, 
osobiscie lub listowme, Dane przetwarzane bgda w celu zwipzama z wykonamem obowigzku podatkowego zgodme z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa z dma 29 sierpma 1997 roku, 
Odbiorcami danych osobowych bpdg wytgczme podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa, W ramach uprawmen dotyczqcych Pani/Pana danych 
osobowych przyslugujp Panstwu nastppujgce uprawmema prawo dostppu do swoich danych, prawo do sprostowama, prawo do usunipcia danych (jezeli me jest to sprzeczne z mnymi przepisami 
krajowymi lub UE), prawo do ogramczema przetwarzama, prawo do wmesiema sprzeciwu, prawo dowmesiema skargi do organu nadzorczego (Urzpd Ochrony Danych Osobowych) 
Podanedane me bpdg przetwarzane w sposob zautomatyzowany - w tym me bpdzie wobec mch profilowama Podame danych osobowych jest obowigzkowe namocy ustawy z dma 13wrzesma 
1996 roku o utrzymamu czystosci I porzgdku w gminach

Pouczenle

Nimejsza deklaracja stanowi podstawp do wystawiema tytutu wykonawczego, zgodme z przepisami ustawy z dma 17 czerwca 1966 r o postppowarau egzekucyjnym w admimstracji 
(tekstjedn Dz U z2018r,poz 1314zezm)

Obiasniema

1) Wypelraajgc deklaracjp, nalezy pamiptac o prawidlowym wskazamu identyfikatora, ktorym obecme jest numer PESEL lub NIP Numer PESEL wpisujg do deklaracji osoby fizyczne, 
w tym osoby fizyczne prowadzpce dziatalnosc gospodarczp Numer NIP wpisujg do deklaracji osoby prawne, mne osoby mebpdpce osobg fizyczng lub osobg fizyczng prowadzpcp 
dziatalnosc gospodarczg

2) Punkt D 1 - dotyczy wtascicieli meruchomosci, na ktorych stale i czasowo zamieszkujp mieszkancy Wtasciciele tych meruchomosci wypelmajg poszczegolne czpsci deklaracji z wyjgtkiem 
modutow D 2, D 3 i H Wyliczeme miesipcznej optaty dla tego typu meruchomosci stanowi iloczyn iiczby mieszkancow zamieszkujgcych dana meruchomosc oraz stawki optaty 
za gospodarowame odpadami komunalnymi przypadajpcej na jednego mieszkanca zaleznej od zadeklarowanego sposobu zbierama i odbierama odpadow komunalnych na calej 
meruchomosci

3) Punkt D 2 - dotyczy wtascicieli meruchomosci, na ktorych me zamieszkuja mieszkancy, a powstajg odpady komunalne, ktore ze wzglpdu na swoj charakter lub sktad sg podobne 
do odpadow powstajgcych w gospodarstwach domowych (np budynki uzytecznosci publicznej, placowki oswiatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zaktady rzemieslmcze, uslugowe 
i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, targowiska, ogrodki dziatkowe, itp ) Wtasciciele tych meruchomosci wypetmajp poszczegolne czpsci deklaracji z wyjptkiem modutow 
D 1, D 3 i H Na podstawie przepisow ustawy z dma 28 listopada 2014 r o zmiame ustawy o utrzymamu czystoSci I porzgdku w gminach oraz mektorych innych ustaw (Dz U z 2015 r, 
poz 87), dokonano rozdziatu czpsci D 2 na dwa moduty D 2 1 dotyczgcy meruchomosci, na ktorych znajdujg sip domki letmskowe lub innych meruchomosci wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym kazdej dzialki na tereme Rodzmnych Ogrodow Dzialkowych, wykorzystywanych jedyme przez czpsc roku oraz D 2 2 dotyczgcy pozostalych 
meruchomosci, na ktorych me zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne

Wyliczeme rocznej optaty za gospodarowame odpadami komunalnymi dla meruchomosci wskazanych w czpsci D 2 1 formularza stanowi iloczyn Iiczby domkow letmskowych / dziatek 
o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym zlokalizowanych na danej meruchomosci lub iloczyn Iiczby dziatek na tereme Rodzinnych Ogrodow Dzialkowych oraz ryczattowej stawki optaty 
za gospodarowame odpadami komunalnymi zaleznej od sposobu zbierama I odbierama odpadow komunalnych na calej meruchomosci

Wyliczeme miesipcznej optaty za gospodarowame odpadami komunalnymi dla meruchomosci wskazanych w czpsci D 2 2 formularza stanowi iloczyn zadeklarowanej Iiczby pojemmkow 
z odpadami komunalnymi powstajgcymi na danej meruchomosci w ciggu miesigca oraz stawki za pojemmk o okreslonej pojemnosci z odpadami komunalnymi zaleznej od zadeklarowanego 
sposobu zbierama i odbierama odpadow komunalnych na catej meruchomosci

4) Punkt D 3 - wyliczema miesipcznej optaty za gospodarowame odpadami komunalnymi nalezy dokonac poprzez zsumowame naliczonych kwot w deklaracji z poszczegolnych czpsci 
meruchomosci

5) W przypadku meruchomosci, na ktorych prowadzona jest dziatalnosc gastronomiczna lub handlowa w branzy spozywczej, liczba pojemmkow z odpadami komunalnymi zmieszanymi musi 
bye zgodna z Uchwatg o szczegotowym sposobie i zakresie swiadezenia ustug w zakresie odbierama odpadow komunalnych od wtascicieli meruchomosci i zagospodarowama tych odpadow, 
w zamian za uiszczong przez wlasciciela meruchomosci optatp za gospodarowame odpadami komunalnymi

6) W przypadku podpisama deklaracji przez pefnomocraka, zgodme z art 80a ustawy z dma 29 sierpma 1997 r Ordynacja podatkowa (tekstjedn Dz U z 2018 r, poz 800 ze zm), 
petnomocmctwo sklada sip wraz z deklaracjp Z chwilg ztozema petnomocmctwa powstaje obowipzek uiszczema optaty skarbowej w wysokosci 17,00 zf na konto bankowe Urzpdu Miasta 
Poznaraa wskazane przez Wydziat Finansowy Do petnomocmctwa nalezy dotgczyc dowod uiszczema optaty skarbowej

7) Optatp za gospodarowame odpadami komunalnymi uiszczac nalezy w terminach okreslonych w Uchwale w sprawie okreslema termmu, czpstotliwosci, trybu uiszczama optaty 
za gospodarowame odpadami komunalnymi * ** *** **** *****

* Dotyczy wtasciciela meruchomosci bpdpcego osobp fizyeznp lub osobg fizyezng prowadzpcp dziatalnosc gospodarezp

** Dotyczy wtasciciela meruchomosci bpdpcego osobg prawnp lub jednostkp organizacyjnp meposiadajpcp osobowosci prawnej

*** Nalezy wskazac tytut prawny do wtadama nieruchomoscig (umowa cywilno-prawna itp ) - mewymagane

**** Pole meobowipzkowe

***** Nalezy podac przynajmmej numer telefonu

******Stawka dotyczy jednego pojemmka zgodme z zasadami przyjptymi w Regulamime utrzymama czystosci i porzgdku w zakresie gospodarowama odpadami komunalnymi na obszarze 
gmin wchodzpcych w sktad Zwipzku Mipdzygminnego ..Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanskiej”
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ZALACZNIK DOP-1

Zestawienie danych o pozostalych wspotwtascicielach nieruchomosci

Zaiqcznik do deklaracji ztozonej w dmu______-______ -_____________ (nalezy podac dzien - miesiEjc - rok)

Adres nieruchomosci, na ktorej powstajq odpady komunalne:

W przypadku wi^cej mz dwoch wtascicieli nieruchomosci obowigzanych do ztozema deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, np kilku wspotwfascicieli nieruchomosci, do sktadanej deklaracji nalezy dolqczyc pomzsze zestawieme danych o pozostalych wtascicielach 
me uj$tych w cz^sci B formularza deklaracji Obowiqzek ztozema deklaracji przez wlasciciela nieruchomosci wymka z art 6m w zwiqzku z art 2 ust 1 pkt 4 
ustawy z dma 13 wrzesma 1996 r o utrzymamu czystosci i porzqdku w gminach (tekst jedn Dz U z2018r poz 1454 zezm)

DANE POZOSTALYCH ZOBOWIAZANYCH (wtascicieli nieruchomosci)

1. Dane identyfikacyjne
1 Nazwisko* / Nazwa petna**

2 Pierwsze imi?, drugie imii* / Nazwa skrocona** 3 PESEL*/NIP**

Pola nr 4, 5 16 nalezy wypetmc w przypadku, gdy osobie skladajqcej deklaracj? me nadano numeru PESEL*

4 Data urodzema* 5 Imip ojca* 6 Imip matki*

1a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
7 Kraj 8 Wojewodztwo 9 Powiat

10 Gmina 11 Ulica 12 Nrdomu 13 Nrlokalu

14 Miejscowosc 15 Kod pocztowy 16 Poczta

17 Telefon*** 18 Adres e-mail***

2. Dane identyfikacyj'ne
19 Nazwisko* / Nazwa petna**

20 Pierwsze imip, drugie imi?* / Nazwa skrocona** 21 PESEL*/NIP**

Pola nr 22, 23124 nalezy wypetmd w przypadku, gdy osobie skladajqcej deklaracj? me nadano numeru PESEL*

22 Data urodzema* 23 Imip ojca* 24 Imip matki*

2a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
25 Kraj 26 Wojewodztwo 27 Powiat

28 Gmina 29 Ulica 30 Nrdomu 31 Nr lokalu

32 Miejscowosc 33 Kod pocztowy 34 Poczta

35 Telefon*** 36 Adres e-mail***

3- Dane identyfikacyjne
37 Nazwisko* / Nazwa petna**

38 Pierwsze imip, drugie imi?* / Nazwa skrocona** 39 PESEL*/NIP**

Pola nr 40, 41 142 nalezy wypetmc w przypadku, gdy osobie sktadaj^cej deklaracji me nadano numeru PESEL*

40 Data urodzema* 41 Imip ojca* 42 Imip matki*

3a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
43 Kraj 44 Wojewodztwo 45 Powiat

46 Gmina 47 Ulica 48 Nrdomu 49 Nr lokalu

50 Miejscowosc 51 Kod pocztowy 52 Poczta

53 Telefon*** 54 Adres e-mail***



4. Dane identyfikacyjne
55 Nazwisko* / Nazwa pelna**

56 Pierwsze imig, drugie imig* / Nazwa skrocona** 57 PESEL* / NIP**

Pola nr 58, 59 I 60 nalezy wypelmc w przypadku, gdy osobie skladajqcej deklaracj? me nadano numeru PESEL*

58 Data urodzema* 59 Imipojca* 60 Imip matki*

4a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
61 Kraj 62 Wojewodztwo 63 Powiat

64 Gmina 65 Ulica 66 Nrdomu 67 Nr lokalu

68 Miejscowosc 69 Kod pocztowy 70 Poczta

71 Telefon*** 72 Adres e-mail***

5. Dane identyfikacyjne
73 Nazwisko* / Nazwa pelna**

74 Pierwsze imi§, drugie imip* / Nazwa skrocona** 75 PESEL*/NIP**

Pola nr 76,77178 nalezy wypelmc w przypadku, gdy osobie skladajqcej deklaracj? me nadano numeru PESEL*

76 Data urodzema* 77 Imig ojca* 78 Imi? matki*

5a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
79 Kraj 80 Wojewodztwo 81 Powiat

82 Gmina 83 Ulica 84 Nrdomu 85 Nr lokalu

86 Miejscowosc 87 Kod pocztowy 89 Poczta

89 Telefon*** 90 Adres e-mail***

6. Dane identyfikacyjne
91 Nazwisko* / Nazwa pelna**

92 Pierwsze imi$, drugie imi?* / Nazwa skrocona** 93 PESEL*/NIP**

Pola nr 94, 95 i 96 nalezy wypelmc w przypadku, gdy osobie skladajqcej deklaracj? me nadano numeru PESEL*

94 Data urodzema* 95 Imig ojca* 96 lmi§ matki*

6a. Adres zamieszkania* / Adres siedziby**
97 Kraj 98 Wojewodztwo 99 Powiat

100 Gmina 101 Ulica 102 Nrdomu 103 Nr lokalu

104 Miejscowosc 105 Kod pocztowy 106 Poczta

107 Telefon*** 108 Adres e-mail***

Dotyczy wlasciciela meruchomosci bpdgcego osob^ fizyczn^ lub osob^ fizyczn^ prowadz^c^ dziatalnosc gospodarcz^ 

Dotyczy wlasciciela meruchomosci bgdgcego osob^ prawns lub jednostkg orgamzacyjn^ meposiadaj^cq osobowosci prawnej 

Dane podane w tych rubrykach ulatwi^ kontakt ze skladaj^cym deklaracj? Nalezy podac przynajmmej numer telefonu



ZALACZNIK DO P-2

Informacja o nieruchomosciach budynkowych potozonych na terenie nieruchomosci wskazanej w cz$sci C deklaracji. 
Dotyczy wyfqcznie spoJdzielni mieszkaniowych i wspolnot mieszkaniowych.

Zatqcznik do deklaracji ztozonej w dniu_____ - ■____________ (nalezy podac dzieri - miesi^c - rok)

Adres nieruchomosci, na ktorej powstajq odpady komunalne-

Lp.
Adres budynku Dane geodezyjne 

budynku1 Numer ksi?gi 
wieczystej2

Liczba
mieszkancow 
w budynku

Liczba pojemnikow do gromadzenia odpadow komunalnych zmieszanych 
wytwarzanych w czpsci niezamieszkanej nieruchomosci budynkowej 
(np. w lokalach uzytkowych), mieszczgcych si? w miejscu gromadzenia odpadow 
(MGO), wedfug wielkosci pojemnika, zgodnie z czpsciq D.2.2 formularza deklaracji

pojemniki woinostojgce pojemniki podziemne

miejscowosc ulica / osiedle numer obr?b arkusz numer
dziatki 0,12 m3 0,24 m3 0,36 m3 1,1 m3 2,5 m3 5 m3 1,3 m3 3,0 m3 5,0 m3

1

2

3

4

5 -

6

7

8

9

10

11

12

Suma liczby mieszkancow zamieszkufccych poszczegolne budynki powinna 
odpowiadac sumie liczby mieszkancow podanych w kolumnach c oraz d czpsci D.1 
formularza deklaracji. Suma liczby pojemnikow do gromadzenia odpadow komunalnych 
powinna odpowiadac liczbie pojemnikdw okreslonej w czpsci D.2 2 formularza 
deklaracii.

SUMA

(miejscowosc) (data) (podpis sktadaj^cego deklaracj?)

1 Dane geodezyjne nalezy podac w przypadku, gdy meruchomoSd budynkowa me posiada numeru porz^dkowego
2 Dane mewymagane



ZALACZNIK DOP-3

Wykaz numerow Kart Duzej Rodziny dotyczqcy rodzin wielodzietnych zamieszkuj^cych 
nieruchomosc.

Zatacznik do deklaracii ztozonei w dniu - - (nalezy podac dzieri - miesiac - rok)

Adres meruchomosci, na ktorej powstajq odpady komunalne.

Lp. Numer Karty Duzej Rodziny Ulica Numer domu Numer lokalu

(miejscowosc) (data) (podpis sktadajqcego deklaracjp)


