Załącznik do Uchwały Nr XXIII/141/2020
Rady Gminy Sieradz
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:
Składający:

Organ właściwy do
złożenia deklaracji:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Formularz
przeznaczony
jest
dla
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
i niezamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na
terenie Gminy Sieradz
WÓJT GMINY SIERADZ

Urząd Gminy Sieradz
ul. Armii Krajowej 5
98-200 Sieradz
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)

 Pierwsza deklaracja - data powstania obowiązku opłaty: _______________
(dzień, miesiąc, rok)

 Nowa deklaracja w związku ze zmianą danych - data powstania obowiązku opłaty: ______________
(dzień, miesiąc, rok)

 Korekta deklaracji - data powstania obowiązku opłaty: ______________
(dzień, miesiąc, rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)
 Właściciel
 Współwłaściciel
 Użytkownik wieczysty
 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 Inny podmiot władający nieruchomością
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
C.1 Rodzaj składającego deklarację
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)
 Osoba fizyczna
 Osoba prawna
 Jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej
C.2. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) /
Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
1.
C.3. PESEL (dotyczy osób fizycznych) /
NIP(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
2.
C.4. Adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych) /
Adres siedziby(dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)
Województwo
Powiat
Kraj
3.
4.
5.
Gmina
6.

Ulica
7.

Miejscowość
9.

Nr domu / nr lokalu
8.

Kod pocztowy
10.

Nr telefonu
11.

C.5. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)
Kraj
Województwo
12.
13.
14.
Gmina
15.

Ulica
16.

Miejscowość
18.

Nr domu / lokalu
17.

Kod pocztowy
19.

Nr telefonu
20.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
Ulica
21.
22.
23.
Miejscowość
24.

Powiat

Nr działki (nieobowiązkowo)

Kod pocztowy
25.

Nr domu / lokalu

26.

E. OŚWIADCZENIA
E.1. Nieruchomość wskazana w części D deklaracji jest:
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w odpowiednim kwadracie)
27.
 Zamieszkała
(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy - właściciel takiej nieruchomości wypełnia działy F i I)
28.

 Niezamieszkała

(nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - właściciel takiej
nieruchomości wypełnia działy G i I)

29.

 W części zamieszkała oraz w części niezamieszkała

(nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz powstają odpady komunalne- właściciel takiej
nieruchomości wypełnia działy F, G, I)

30.

 Nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe - właściciel takiej nieruchomości wypełnia dział H)
E.2. Oświadczenie o posiadaniu
31
32.
kompostownika przydomowego
 Posiadam kompostownik
 Nie posiadam kompostownika
i kompostowaniu w nim
przydomowy i kompostuję
przydomowego i nie
bioodpadów stanowiących
w nim bioodpady stanowiące
kompostuję bioodpadów
odpady komunalne na terenie
odpady komunalne
stanowiących odpady
nieruchomości wskazanej
komunalne
w części D:
(dotyczy właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, o których mowa
w poz. 27 i poz. 29)
F. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych)
F.1. Liczba mieszkańców
33.
……….
F.2. Miesięczna stawka opłaty
za jednego mieszkańca [zł/m-c]

34.
………. zł

F.3. Wysokość opłaty[zł/m-c]

35.

(stanowi iloczyn wartości wpisanych
w pozycji 33 i 34 tj.p.35 = p.33x p.34)

………. zł

F.4. Wysokość należnego
36.
zwolnienia (należy wypełnić
w przypadku zaznaczenia w części
E.2. poz. 31)
………. zł
F.5. Wysokość opłaty
37.
[zł/m-c] (należy wypełnić
w przypadku zaznaczenia w części
E.2. poz. 31 - miesięczną kwotę
opłaty wskazaną w poz. 35 należy
pomniejszyć o wysokość należnego
………. zł
zwolnienia wykazaną w poz. 36)
G. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych)
G.1. Pojemność
G.2. Stawka opłaty za pojemnik [zł] G.3. Liczba
G.4. Wysokość opłaty [zł/m-c]
pojemników na
pojemników
(iloczyn kolumn G.2. x G.3.)
odpady komunalne
[szt.]
38.

120l

………. zł

240l

………. zł

42.
……….

39.

43.
……….

40.

1100l

44.

41.

45.

G.5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
[zł/m-c] (suma pozycji: 42, 43, 44, 45 tj.p.46=p.42 + p.43 + p.44 + p.45)
G.6. Pojemność
G.7. Worki
G.8. Stawka
G.9. Liczba
worków na odpady
na odpady
opłaty
worków [szt.]
komunalne
komunalne
za worek [zł]
z przeznaczeniem
na:
47.
Szkło

120l

Papier

120l

Metale i tworzywa
sztuczne

120l

Bio

………. zł

……….

………. zł

120l

………. zł

……….

………. zł

7000l

………. zł

………. zł

46.
………. zł
G.10. Wysokość opłaty [zł/m-c]
(iloczyn kolumn G.8. x G.9.)

52.
……….

48.

………. zł
53.

……….

………. zł
49.

………. zł
54.

……….

………. zł
50.
………. zł

………. zł

………. zł
55.

……….

Drobne odpady
51.
56.
budowlane
i rozbiórkowe
………. zł
……….
G.11. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
57.
[zł/m-c] (suma pozycji: 52, 53, 54, 55, 56 tj.p.57=p.52 + p.53 + p.54 + p. 55 +
p. 56)
58.
G.12. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne (zł/m-c) (Suma pozycji: 46 i 57 tj. p.58 = p.46 + p.57)
H. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dotyczy właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

………. zł

120l

………. zł
………. zł
……… zł
innej nieruchomości

H.1. Wysokość zryczałtowanej rocznej opłaty [zł]
59.
………. zł

I. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
[dotyczy właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (dział F) i nieruchomości, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dział G)]
I.1. Wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi [zł/m-c] (suma pozycji: 35
lub 37 i 58 tj. p.60 = p.35 + p.58 lub p.37 + p. 58)
J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

60.
………. zł

……………………………………………………………..
(czytelny podpis)

K. ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIA
1. 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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu
Gminy Sieradz ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową
deklarację do siedziby Urzędu Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości,
co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach
o podobnym charakterze.
5. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał, którego dotyczy opłata
(zgodnie z uchwałą nr XVI/114/2016 Rady Gminy Sieradz z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
OBJAŚNIENIA:
Deklarację należy wypełnić komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami czarnym lub niebieskim kolorem. Składający deklarację
wypełnia pola jasne.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO), Dz.U.UE.L.2016.119. str. 1, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieradz reprezentowana przez Wójta Gminy Sieradz, z siedzibą w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 5, 98-200 Sieradz NIP:8272162123, REGON: 730934520. Kontakt mailowy: sekretariat@ugsieradz.com.pl,
kontakt telefoniczny: (43) 827-55-50 wew.210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres administratora lub adres poczty
elektronicznej: iod@ugsieradz.com.pl , telefon: (43) 827-55-50 wew.218.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6 m ust.1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm).
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa oraz moje dane osobowe mogą być udostępnione firmie wywozowej w celu realizacji świadczenia usługi odbioru odpadów
komunalnych.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji.

