Załącznik do Uchwały nr XXXIII/344/2021 Rady Gminy Sękowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz. U.
2021 r. poz. 888 ze zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, inne podmioty władające nieruchomością na których zamieszkują
mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, położone na terenie Gminy Sękowa (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
Miejsce składania: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Sękowej, Sękowa 181,38-307 Sękowa
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Sękowa
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji – zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”
ZŁOŻENIE DEKLARACJI

KOREKTA DEKLARACJI

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI

Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy podać datę zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku lub zmianę
zakresu obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
……………………………………………
dzień – miesiąc - rok

B.DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
B.1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”
OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR 1): PESEL

/ NIP1 (nie dotyczy osoby fizycznej)

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY* oraz dane kontaktowe )
Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu: 2

Adres e-mail 2

Nr lokalu:

B.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres podany w części B.2)
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr lokalu:

C. ADRES NIERUCHOMOSCI NA TERENIE GMINY SĘKOWA NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 3)
Miejscowość

Nr budynku:

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (tylko dla nieruchomości niezabudowanej):
D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X”
WŁASNOŚĆ

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE
4

INNA FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOSCIĄ

E. OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU Uwaga: wypełnia się
tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W przypadku posiadania
kompostownika i kompostownia w nim odpadów zaznaczyć znak „X” w kratce, w pozostałych przypadkach pozostawić pole
niewypełnione.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C deklaracji posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w
nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
F..OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI5)6)
F.1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY5)

6)

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C faktycznie zamieszkuje ………………… osób.
/należy podać liczbę mieszkańców/
2.

WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ:
1)

(WYPEŁNIĆ W SYTUACJI, GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST UPRAWNIONY DO ZNIŻKI W OPŁACIE Z
TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM
MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM I ZAZNACZYŁ ZNAK „X” W CZĘŚĆI G DEKLARACJI)

STAWKA
OPŁATY (zł)

LICZBA OSÓB

KWOTA
PODSTAWOWA (zł)
(kol.1 x kol 2)

1

2

3

KWOTA ZNIŻKI
KWOTA
(zł) *
OSTATECZNA
(zł)
( liczba z kol.2)
(Kol.3-kol.4)

4

5

*1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość
WYSOKOŚĆ OPŁATY UISZCZANEJ KWARTALNIE: Opłatę (kwotę ostateczną) pomnożyć przez 3 ………………………………….
3.

WYPEŁNIĆ W SYTUACJI, GDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NIE JEST UPRAWNIONY DO
ZNIŻKI W OPŁACIE Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW)
STAWKA OPŁATY
(zł)
1

KWOTA (zł)
Kol.1xkol.2
3

LICZBA OSÓB
2

WYSOKOŚĆ OPŁATY UISZCZANEJ KWARTALNIE: Opłatę (kwotę ostateczną) pomnożyć przez 3………………………………….

F.2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE 5)
WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ (ilość worków 120 l zapełnianych w ciągu miesiąca odpadami komunalnymi x stawka):

ILOŚĆ WORKÓW 120 l
ZAPEŁNIANYCH W CIĄGU
MIESIĄCA

STAWKA (zł)

1

2

KWOTA (zł)
Kol.1 x
kol.2
3

WYSOKOŚĆ OPŁATY UISZCZANEJ KWARTALNIE (Opłatę miesięczna pomnożyć przez 3 ………………………………….

F.3. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE ALBO INNYCH
NIERUCHOMOŚĆI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE,
Oświadczam, że nieruchomość wykazana w części C niniejszej deklaracji stanowi: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe w liczbie …………………………………..
(liczba domków letniskowych)
WYLICZENIE RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA ROK:
……………………........
(liczba domków letniskowych)

X

…………………………………..
( stawka opłaty ryczałtowej rocznej )

=

Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

………………………………………….. zł
(iloczyn liczby domków i stawki opłaty ryczałtowej)
………………………………………… zł

 inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi

……………………………………….. zł

G. Oświadczenie i PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ *8)
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą
…………………………………….
……………………………………
/miejscowość, data/

/czytelny podpis/

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 jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).
Wyjaśnienia:
▪ Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
▪ W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości należy złożyć nową deklarację 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. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa wyżej, a także jeżeli właściciel złoży nową
deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wyjątkiem sytuacji gdy
zmniejszenie zobowiązania związane jest ze śmiercią mieszkańca (możliwość zgłoszenia zmiany do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia) lub z
pozyskaniem informacji lub korekty faktur z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
▪ Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby na miesiąc, za worek o pojemności 120 l, ryczałtową stawkę za rok od domku
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz kwoty zwolnienia z części
opłaty właścicieli nieruchomości kompostujących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, ustala uchwałą Rada Gminy Sękowa.
Stawki są podawane do publicznej wiadomości.
▪ Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązanym do złożenia deklaracji jest podmiot lub podmioty faktycznie władające
nieruchomością.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez dodatkowego wezwania na wskazany rachunek bankowy, bądź w kasie
Urzędu Gminy w Sękowej, bądź za pośrednictwem inkasenta w terminach do: 15 marca za I kwartał, 15 maja za II kwartał, 15 września za III
kwartał, 15 listopada za IV kwartał – w przypadku opłat dotyczących właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych.
Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe należy uiszczać z dołu raz w roku w terminie 15 listopada. Stawki
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Gminy Sękowa w odrębnej uchwale.
Objaśnienia:
1) Identyfikatorem jest: PESEL – w przypadku osób fizycznych, a NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi
ewidencyjnemu.
2) Dane dotyczące numeru telefonu oraz adresu e-mail nie są obowiązkowe.
3) Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
4) Należy podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego).
5) Wypełnić część F1. lub F2. lub F3. w zależności od rodzaju nieruchomości, której składana deklaracja dotyczy.
6) W przypadku nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy ale powstają
odpady komunalne ponieważ wykorzystywana jest na inne cele np. związane z działalnością gospodarczą - należy wypełnić
zarówno część F1. jak i F2.

7) W razie składania deklaracji przez osobę reprezentującą zobowiązanego do złożenia deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo, wraz z
dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Na podstawie 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
(Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Sękowa, Sękowa 252, 38-307 Sękowa tel: 183518016. Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@prolex.plus lub pisemnie na adres Administratora.
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 888 ze zm. ).
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
4) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3.
8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

* niepotrzebne skreślić

