Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/340/2021
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 25 listopada 2021 r

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz
które w części stanowią nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne
Podstawa prawna

Składający
Termin składania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) art. 6 ust. 1 lit. c;
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 888 ze zm.);
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2020.0.1427).
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub wytworzenia
na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
-

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania

Urząd Miasta i Gminy, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SYCÓW, UL. MICKIEWICZA 1, 56-500 SYCÓW
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)
1. Pierwsza deklaracja
Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (___-___-_____)1



2. Nowa deklaracja
Data powstania przyczyny złożenia nowej deklaracji (___-___-_____)2
3. Korekta deklaracji (___-___-_____)3

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (rodzaj podmiotu zaznaczyć znakiem x, należy wybrać jedną możliwość)
1. właściciel nieruchomości
2. współwłaściciel
3. użytkownik wieczysty
4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
5. spółdzielnia mieszkaniowa
6. wspólnota mieszkaniowa

1

W przypadku złożenia pierwszej deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
2
W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub innego
czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3
Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych w pierwotnej
deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
D.1 Składający deklarację, będący osobą fizyczną
Nazwisko
Imię
PESEL
Tel.

e-mail

D.2 Pozostałe podmioty
Imię i nazwisko / Pełna nazwa
NIP

REGON

Tel.

e-mail

D.3 Dane współwłaściciela nieruchomości (nie wypełnia małżonek, jeżeli nieruchomość stanowi
współwłasność łączną małżeńską)
Nazwisko
Imię
PESEL
Tel.

e-mail

W przypadku, gdy współwłaścicieli nieruchomości jest więcej aniżeli pól w części D niniejszej
deklaracji- pozostałe osoby składające deklarację wypełniają załącznik do deklaracji.

E. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
E.1 Składającego deklarację, będącego osobą fizyczną lub pozostałym podmiotem
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E.2 Współwłaściciela nieruchomości
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
składającego deklarację, wskazany w dziale E)

F.1 Składającego deklarację, będącego osobą fizyczną lub pozostałym podmiotem
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F.2 Współwłaściciela nieruchomości
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

G. DANE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA4
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki

Liczba lokali
(dot. nieruchomości wielolokalowych)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G niniejszej deklaracji:
1.

Zamieszkuje ....................................osób

H. WYMIAR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH5
H.1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI
Podstawa wyliczenia opłaty (ilość osób zamieszkujących
daną nieruchomość)

Stawka opłaty
[zł]

Liczba osób od 1 do 4
(zamieszkujących daną
nieruchomość)

26 zł

Liczba osób powyżej 4
(zamieszkujących daną
nieruchomość)

23 zł

Kwota opłaty
[zł]

Razem opłata miesięczna za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
H.2. . WYSOKOŚĆ ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części G wyposażona jest w przydomowy kompostownik, w którym
kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne


Liczba osób zamieszkałych

……………………………………….

4



TAK
Miesięczna kwota częściowego
zwolnienia od jednego mieszkańca

1 zł

NIE

Łączna kwota zwolnienia z tytułu
kompostowania bioodpadów (iloczyn
osób zamieszkałych i kwoty
częściowego zwolnienia)
……………………………………….

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
Wymiar opłaty dla nieruchomości, w których odpady są gromadzone w sposób selektywny. Jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ponosi opłatę podwyższoną
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dwukrotnej wysokości stawki ustalonej przez radę gminy.
5

H.3.

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ (z H.2 i H.3.)

Miesięczna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
po uwzględnieniu zwolnień z H.2. w zł
H.3. = H.1. – H.2.

ODPADAMI

KOMUNALNYMI

………………………………………………………….

I. WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL BĄDŹ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Rodzaj gromadzonych
odpadów

1 Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
2 odpady
biodegradowalne
stanowiące odpady
komunalne
3 metale, tworzywa
sztuczne i opakowania
wielomateriałowe
4 szkło

5 papier i tektura

Miesięczna stawka
opłaty za
pojemnik/worek

Wysokość
miesięcznej opłaty
Iloczyn kolumn (2x3)

1
120 l
240 l
1100 l
120 l

Zadeklarowana
liczba
pojemników,
worków 6
2
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.

3
6 zł/ m-c
12 zł/ m-c
55,01 zł/ m-c
6 zł/ m-c

4
I.1……………zł/m-c
I.2…………….zł/m-c
I.3…………….zł/m-c
I.4…………….zł/m-c

240 l

……………….szt.

12 zł/ m-c

I.5…………….zł/m-c

1100 l

……………….szt.

55,01 zł/ m-c

I.6…………….zł/m-c

120 l
240 l
1100 l
120 l
240 l
1100 l
120 l
240 l
1100 l

……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.
……………….szt.

6 zł/ m-c
12 zł/ m-c
55,01 zł/ m-c
6 zł/ m-c
12 zł/ m-c
55,01 zł/ m-c
6 zł/ m-c
12 zł/ m-c
55,01 zł/ m-c

I.7…………….zł/m-c
I.8…………….zł/m-c
I.9…………….zł/m-c
I.10…………...zł/m-c
I.11…………...zł/m-c
I.12…………...zł/m-c
I.13…………...zł/m-c
I.14…………...zł/m-c
I.15…………...zł/m-c

Pojemność
pojemnika, worka

Miesięczna kwota do zapłaty

I.16 suma (od poz. I.1 do I.15)

J. OBLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
(poz. H.3. + I.16)

6

zł

Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby opróżnień lub odbiorów wynikającej
z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

K. KLAUZULA INORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (RODO) informujemy, że
1. Administratorem przetwarzanych Pani/ Pana danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy w Sycowie jest:
Burmistrz Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców, nr tel. 62 785 51 00, adres e-mail:
urzad@sycow.pl
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim Pan Sebastian Kopacki, adres e-mail: iodo@sycpw.pl
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - realizacja obowiązku prawnego
Gminy Syców wynikająca z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług związanych z wywozem oraz gospodarowaniem odpadami.
5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym organom publicznym, zgodnie z przepisami
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przez Gminę obowiązków
wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile inne przepisy prawa
nie nakładają na AD obowiązku dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Ma Pani/ Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z realizacją obowiązków
wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

L. PODPIS SKŁADAJĄCEGO (YCH) DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
………………………..
(miejscowość i data)

……………………………..….
(czytelny podpis)

………………………..
(miejscowość i data)

……………………………..….
(czytelny podpis)

………………………..
(miejscowość i data)

……………………………..….
(czytelny podpis)

………………………..
(miejscowość i data)

……………………………..….
(czytelny podpis)

………………………..
(miejscowość i data)

……………………………..….
(czytelny podpis)

Ł. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi organu

Data

Podpis weryfikującego formularz

POUCZENIE
1) Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest obowiązany 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.
Niniejszego przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację
zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
2) W przypadku nieopłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1427 ze zm.).

Załącznik nr 1 do deklaracji

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Imię

Nazwisko
PESEL
Tel.

e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

