Załącznik do Uchwały XXIV/226/2021
Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 18 maja 2021 r.

Nr deklaracji _________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
*POLA BIAŁE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM*

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.).
Składający:
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na której powstają odpady na terenie Gminy
Sieroszewice.
Termin składania:
W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Miejsce składania:
Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice (osobiście w sekretariacie lub listownie).
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SIEROSZEWICE
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice

I. Obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwe)

□
□
□

PIERWSZA DEKLARACJA data zamieszkania: ……..…….......……………
NOWA DEKLARACJA data zaistniałych zmian: ……..…….......…………..
KOREKTA DEKLARACJI data zaistniałych zmian: ……..…….......………….

II. Składający deklarację (zaznaczyć właściwe)

□
□
□
□
□

Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty
Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością .................................................. (należy podać jaki)

III. Dane składającego deklarację
IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA………………………………………………………………………….
NUMER TELEFONU/ ADRES E-MAIL .................................................................................................
PESEL (OS. FIZYCZNA) ……………………………………………………………………………………….
IDENTYFIKATOR NIP (OS. PRAWNA) ………………………………………………………………………

IV. Adres zamieszkania / Siedziby
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
*wypełnić jeżeli adres nieruchomości, której dotyczy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest inny niż adres
siedziby/ zamieszkania składającego deklarację
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

V. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wskazanym w części IV,
posiadam przydomowy kompostownik i bioodpady stanowiące odpady komunalne będą w nim kompostowane oraz zamierzam
korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty

□ tak
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

□ nie

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

Wysokość miesięcznej opłaty bez
zwolnienia za kompostowanie bioodpadów
(iloczyn poz. 2 i poz. 3)

2.

3.

4.

5.
Kwota zwolnienia dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym wyliczona jako iloczyn wysokości miesięcznej opłaty i
przysługującego zwolnienia określonego uchwałą.
(wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi „tak” w poz. 1)
6.
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(poz. 4 – poz. 5)

VI. Podpis składającego deklarację/ osoby reprezentującej

………………………………….
( Miejscowość i data )

……………………………………………………...
(Czytelny podpis)

VII. Adnotacje Urzędu Gminy Sieroszewice

POUCZENIE
1) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 3a z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z zapisami 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 (Dz. U. UEL
z 2016 ze zm.), (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określanych dalej jako „RODO”) informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sieroszewice z siedzibą ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice 62 7396086, email sieroszewice@sieroszewice.pl.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sieroszewice, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: ido@sieroszewice.pl
lub telefonicznie 62 7396086.
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją usługi odbioru odpadów.
4) Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Urzędzie Gminy Sieroszewice w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami
niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla
dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na
podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w
art. 22 RODO.

