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Nr dokumentu Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/194/20 
Rady Gminy Szczerców  
z dnia 30 czerwca 2020  r. 

D-0 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zm); 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także innych podmiotów władających nieruchomością.  

Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie: 
 - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych; 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 
 
 

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY SZCZERCÓW ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców 

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
   Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

           pierwsza deklaracja 

           zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

           ustanie obowiązku uiszczania opłaty                     

       korekta deklaracji 

 

 

data powstania obowiązku opłaty  (_____-_____-__________) 

data powstania obowiązku opłaty  (_____-_____-__________) 

data ustania obowiązku opłaty       (_____-_____-__________) 

data powstania obowiązku opłaty  (1-07-2020r.) 

 
C.PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

      właściciel         

          współwłaściciel                       

        użytkownik wieczysty              

        zarządca  nieruchomości 

           jednostka organizacyjna  

           inny podmiot  ………………………..…* 
                                                                   * podać jaki       

 

 

D.DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

     * - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                 ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

   Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
  

 osoba fizyczna   osoba prawna   jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

   Nazwa pełna* / Nazwisko** 

  Lis 

Nazwa skrócona* / Imię** 

Róża 

Telefon: 

999-888-777 

    Identyfikator REGON* 

 
   Numer PESEL** 

00000000000 

 

E.ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Gmina 

Szczerców 

Ulica 

Piaskowa 

Nr domu 

50 

Nr lokalu 

Miejscowość 

Szczerców 

Kod pocztowy 

97-420 

Poczta 

Szczerców 

 

F.DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Miejscowość 

Szczerców 
Ulica 

Piaskowa 
Nr domu 

50 
Nr lokalu 
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Nieruchomość wskazana w części F jest nieruchomością, na której (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  zamieszkują mieszkańcy – należy wypełnić część G.1 i przejść do części G.2 

      nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – należy wypełnić część G.3  

      w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomość mieszana) – należy 

wypełnić część  G.1 i przejść do części G.2, a następnie G.3 i G.4 

    znajduje się domek letniskowy / nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - należy wypełnić część G.5  

 

G.WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

G.1 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Szczerców 9 zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 3 

Wysokość miesięcznej opłaty  
(liczba osób x stawka opłaty) 27 

poz. 1 
 

G.2 OŚWIADCZENIA O KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

         posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję odpady komunalne na terenie nieruchomości oraz chcę skorzystać ze 

            zwolnienia z części opłaty 

           nie posiadam kompostownika przydomowego 

 

G. 2a WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPLATY W PRZYPADKU ZWOLNIENIA Z JEJ CZĘŚCI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOSCI 

W PRZYPADKU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU 

 

            27                                          3                                                 24          

…………………………………… - ………………………………………………=……………………………………………………… 

Wysokość miesięcznej opłaty           kwota zwolnienia  (3 os. x 1 zł)              miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu 

zwolnienia 

poz. 2 

 

G.3 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

Sposób obliczenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  
(ilość pojemników o określonej pojemności x stawka opłaty za ten pojemnik) 
 

Pojemność 
pojemnika 

Przeznaczenie pojemnika 

Liczba pojemników/ 
worków 

deklarowanych do 
odbioru 

Stawka opłaty za pojemnik  
(w zł) 

Miesięczna wysokość opłaty 
(kol. 3*4) [w zł] 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 

120 l 

Bio  6,30 zł  

Szkło  6,30 zł  

Pozostałości po segregacji  6,30 zł  

Papier - worek  18,10 zł  

240 l 

Bio  12,60 zł  

Metale i tworzywa sztuczne  12,60 zł  

Pozostałości po segregacji  12,60 zł  

1 100 l 

Bio  58,20 zł  

Metale i tworzywa sztuczne  58,20 zł  

Pozostałości po segregacji  58,20 zł  
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Papier  58,20 zł  

1 500 l Szkło  79,30 zł  

2 500 l Metale i tworzywa sztuczne  132,20 zł  

7 000 l 
Pozostałości po segregacji  370,30 zł  

Bio  370,30 zł  

……………… 
poz. 3 

 
 
G.4 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM – nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na 
której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę 
opłat wyliczonych w części G.2 i G.3 i wynosi:    
(suma opłat z poz. 1 i 3 lub 2 i 3):                                  

 
............................................. złotych 

 

 
G.5 DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
 

Stawka ryczałtowej opłaty za 
selektywne zbieranie odpadów 

108 zł/rok 
Roczna wysokość opłaty za 
odpady zbierane selektywnie  

 
….…  zł/rok 

 
 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
Oświadczam że znane mi są objaśnienia i pouczenie zawarte w deklaracji.  
 

Data wypełnienia deklaracji 

27.07.2020 r. 

Czytelny podpis (imię i nazwisko) 

Róża Lis 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

Uwagi organu 

   Data  
 

Podpis przyjmującego formularz 

 

 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438). 

2. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Szczercowie, ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, przesłać drogą 

pocztową na wskazany adres lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z warunkami i trybem określonymi 

w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości.  

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Szczerców deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

4. W przypadku  posiadania więcej niż jednej nieruchomości, ich właściciel zobowiązany jest złożyć odrębne deklaracje dla każdej 

nieruchomości. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, deklarację należy złożyć oddzielnie dla  każdego budynku.  W przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Szczerców nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 

5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 3 lub 4 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji, Wójt Gminy Szczerców określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. 
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6. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji obowiązuje na kolejne miesiące do czasu 

złożenia korekty lub nowej deklaracji, albo zmiany stawki opłat z gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych lub niezamieszkałych, na których powstają 

odpady komunalne oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku, ryczałtową opłatę roczną należy uiszczać w terminach podanych w obowiązujących uchwałach Rady Gminy Szczerców. 

8. W przypadku stwierdzenia braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów lub stwierdzenia prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

w sposób nieprawidłowy Wójt Gminy Szczerców w drodze decyzji nakłada  opłatę podwyższoną, ustaloną na podstawie uchwały Rady 

Gminy. 

 

 

Objaśnienia:  

1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP 

w przypadku firm/osób prawnych. 

2. Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, przy czym, jeżel i 

nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 

nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową  

3. Przez selektywne gromadzenie odpadów należy rozumieć zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia 

określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwośc iami i takim 

samym charakterem. Zasady selektywnej zbiorki odpadów określone zostały  Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Szczerców. 

4. Stawki określone w ww. deklaracji uchwalone zostały uchwałą Rady Gminy Szczerców. 

5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczerców, udostępnione są na stronie internetowej Gminy Szczerców www.szczercow.pl. 

6. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji można uzyskać drogą elektroniczną: rbos6@szczercow.org, 

telefonicznie (44) 631 80 50/59 wew. 146 lub w siedzibie Urzędu Gminy Szczerców, ul. Pułaskiego 8, pokój nr 2. 

 

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się 

klientów Urzędu Gminy Szczerców, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Szczercowie danych osobowych klientów jest Wójt Gminy 

Szczerców, adres Urzędu Gminy Szczerców: ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. (44) 631 80 50/59. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. (44) 631 80 50/59 wew. 128, mail: 

rodo@szczercow.org 

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy w Szczercowie ustawowych 

zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.  

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej 

dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy 

o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania 

dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, 

o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. 

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

http://www.szczercow.pl/

