Załącznik do Uchwały
Nr XX/110/2020 Rady Gminy Sadkowice
z dnia 30 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020)
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
- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129 A, 96-206 Sadkowice

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)




pierwsza deklaracja
zmiana danych w deklaracji (data zmiany danych ………. - ………. - ……….)
korekta deklaracji (data obowiązywania ………. - ………. - ……….)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)




właściciel nieruchomości
współwłaściciel
inny podmiot władający nieruchomością



użytkownik wieczysty

 jednostka organizacyjna i osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D1. DANE IDENTYFIKACYJNE
3.

Nazwisko i imię/Pełna nazwa podmiotu

4.

PESEL / NIP

5.

Imię ojca

7.

Adres e-mail

6.

Imię matki

8.

Numer telefonu

D2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
9.

Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
19. Miejscowość

20. Ulica

23. Kod pocztowy

24. Poczta

21. Nr domu

22. Nr lokalu

F. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY
KOMUNALNE
25. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Sadkowice w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

26.

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E deklaracji

27.

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 26 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców
wskazaną w poz. 27)

28.

zł/osobę

zł/miesiąc

G1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku
zaznaczenia w części F poz. 25 pkt 1)
Wysokość należnego zwolnienia (kwota z poz. 28 x % zwolnienia wskazany
w uchwale Rady Gminy Sadkowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty)

29.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną w poz. 28
należy pomniejszyć o wysokość należnego zwolnienia wykazaną w poz. 29)

30.

zł

zł/miesiąc

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
31. Miejscowość i data

I.

32. Czytelny podpis

ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie
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, poz. 1501,
poz. 1553, poz. 1579, poz. 1655, poz. 1798, poz. 1901, poz. 2070).
2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sadkowice określi, 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.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sadkowice,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: ug@gminasadkowice.pl, tel. 46 815-61-91,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

