Symbol karty

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SUŁKOWICE
Podstawa prawna
Składający:
Miejsce składania:
Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888
z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sułkowice
Urząd Miejski w Sułkowicach Rynek 1, 32-440 Sułkowice
1. Dla nieruchomości zamieszkałych:
- Pierwsza deklaracja – do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
- Nowa deklaracja – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
2. Dla domków letniskowych na nieruchomości lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe – do dnia 30 kwietnia.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ GMINY SUŁKOWICE

Rynek 1
32-440 Sułkowice
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat i wskazać stosowną datę) 1)

 pierwsza deklaracja (data zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca) __________________________________
 nowa deklaracja ( data zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji)
__________________________________
Przyczyna zmiany
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

 korekta deklaracji

__________________________________

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)



 użytkownik, posiadacz, władający

właściciel, współwłaściciel

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

Na zwa peł na/ Nazwi s ko i i mi ę

PESEL

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adres siedziby/ Adres zamieszkania
Kraj

Województwo

Po wi at

Gmin a

Ulica

Nr do mu

M iejscowość

Kod pocztowy

Po czta

Numer telefon u

Nr lo kalu

Adres e-mail

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE
M iejscowo ść
Kod poczt o wy

Uli ca
Poczt a

Nr do mu

Nr lokalu

F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
(wypełniają tylko właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)




posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika i tym samym nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

G.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

G.1 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………………… osób (należy podać
liczbę mieszkańców)
Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 2):

2.

Liczba osób
wymieniona
w punkcie G.1.1

Stawka miesięczna opłaty
za 1 osobę (wynikająca
z uchwały RM
w Sułkowicach)

Wyliczona opłata
miesięczna
(iloczyn liczby osób i
stawki opłaty)

Kwota przysługującego
zwolnienia z tytułu
posiadania
kompostownika i
kompostowania odpadów
komunalnych

Miesięczna wysokość
opłaty po zwolnieniu
(wyliczona opłata
miesięczna - kwota
zwolnienia)

………....

…………. zł

………….. zł

………….. zł

……….. zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie
wynosi ........................................ zł (słownie złotych: .......................................................................................................................... )
G.2 OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOTYCZY WYŁĄCZNIE
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ RODZINY, W KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA KWOTY
UPRAWNIAJĄCEJ DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 3)
1.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje: ………… osób (należy podać liczbę
mieszkańców)

2.

Liczba dzieci objętych zwolnieniem: ………………… - zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach

3.

Liczba pozostałych członków rodziny: …………………………..

4.

Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie 2) dla pozostałych członków
rodziny:
Liczba osób
wymieniona
w punkcie G.2.3

Stawka miesięczna opłaty
za 1 osobę (wynikająca
z uchwały RM
w Sułkowicach)

Wyliczona opłata
miesięczna
(iloczyn liczby osób i
stawki opłaty)

Kwota przysługującego
zwolnienia z tytułu
posiadania
kompostownika i
kompostowania odpadów
komunalnych

Miesięczna wysokość
opłaty po zwolnieniu
(wyliczona opłata
miesięczna - kwota
zwolnienia)

………....

…………. zł

………….. zł

………….. zł

……….. zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie
wynosi ........................................ zł (słownie złotych: .......................................................................................................................... )
H. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI LUB INNEJ
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
1.

Roczna ryczałtowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokość …………………………….. .

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………)
2.

Deklaruję, że odpady komunalne będą powstawały na nieruchomości w miesiącach:

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

I.
1.
2.
3.
4.

POUCZENIE
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 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach deklaracje o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych;
W przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości zamieszkałych jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
Właściciel domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jest

5.

6.
1.

obowiązany złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do dnia 30 kwietnia
W przypadku niezłożenia deklaracji w terminach określonych w pkt 2, 3 oraz 4, bądź uzasadnionych wątpliwości, co do
danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Sułkowic określi w drodze decyzji wysokość opłaty zagospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomości o
podobnym charakterze
Wraz z deklaracją należy złożyć pełnomocnictwo, w przypadku kiedy właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez
pełnomocnika
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZESTRZEGANIU DANYCH OSOBOWYCH
Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą) / art. 14 ust. 1-2 (informacje podawane w
przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, tel. 122732075, e-mail:
sulkowice@sulkowice.pl
2. Podajemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, e-mail: iodo@sulkowice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z:
- organizacją i odbieraniem odpadów komunalnych w tym pobierania opłat od właścicieli nieruchomości,
na podstawie art. 5 i następne ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.),
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i pkt c 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L.2016.119.1)
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków określonych w:
- Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888z późn. zm.).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w punkcie 3 niniejszej klauzuli informacyjnej.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane udostępnione przeze Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ

SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
-------------------------------------------(miejscowość i data)
L. ADNOTACJE ORGANU

--------------------------------------------------------------(imię i nazwisko)

--------------------------------------------(czytelny podpis)

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Gminy Sułkowice 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. 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 w art. 6m ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym złożenie
nowej deklaracji w związku ze śmiercią mieszkańca – wówczas złożenie nowej deklaracji musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
2) W przypadku stwierdzenia zbierania odpadów w sposób nieselektywny, Burmistrz Gminy Sułkowice w drodze decyzji nałoży na właściciela nieruchomości
podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Sułkowicach.
3) Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części obejmującej opłatę za każde dziecko w rodzinie, właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, prowadzący gospodarstwo domowe, u których dochód w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i którzy korzystają w momencie złożenia deklaracji ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego lub zasiłku stałego lub korzystali z takiej pomocy w miesiącu poprzedzającym złożenie deklaracji.

