DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa
prawna:
Składający:

Termin
składania:

Miejsce
składania:

art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych
podmiotów władających nieruchomością – na których zamieszkują mieszkańcy.
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana;
3) w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Urząd Miejski w Śremie, ul. Plac 20 Października 1 lub ul. Adama Mickiewicza 10, 63–100 ŚREM

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Burmistrz Śremu, ul. Plac 20 Października 1, 63–100 ŚREM, tel. (61) 283 52 25, fax. (61) 283 53 37

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.
 pierwsza deklaracja od …………………………………………………………………………………………………………… (data)
 zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji od ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. (data i powód dokonania zmian)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2.

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1 STATUS PRAWNY SKŁADAJĄCEGO
3.

 osoba fizyczna

 osoba prawna

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D.2 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko i imię \ Pełna nazwa

5. Numer PESEL\Numer NIP

6. REGON*

7. Numer telefonu**

8. Adres e-mail**

9. Imię matki***

10. Imię ojca***

D.3 ADRES ZAMIESZKANIA\ADRES SIEDZIBY
11. Kraj

15. Ulica

12. Województwo

16. Numer domu

13. Gmina

14. Miejscowość

17. Numer lokalu

18. Kod pocztowy

19. Poczta

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż podany w polu D.3)
20. Kraj

24. Ulica

21. Województwo

25. Numer domu

22. Gmina

23. Miejscowość

26. Numer lokalu

27. Kod pocztowy

28. Poczta
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Wypełniają właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:
Śrem, Mechlin, Nochowo, Psarskie, Pysząca i Zbrudzewo

D.5 DANE DOTYCZĄCE NALICZENIA OPŁATY
D.5.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
29. Ulica

30. Numer domu

31. Numer lokalu

32. Miejscowość

33. Kod pocztowy

34. Poczta

Na terenie nieruchomości wskazanej w części D.5.1. posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne****:

35.  tak

36.  nie

(dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
37. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.5.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje: …………. osób

D.5.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
38. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………….............. X ……………………… = …………………………………….zł
(ilość osób zamieszkałych)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)

D.5.3.
OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ RODZINY WIELODZIETNE,
O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY.
39. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………….............. X ……………………… = …………………………………….zł
(ilość osób zamieszkałych)
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(stawka opłaty)

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)

Wypełniają właściciele nieruchomości położonych w miejscowościach:
Binkowo, Borgowo, Bodzyniewo, Błociszewo, Dalewo, Dobczyn, Dąbrowa, Mateuszewo, Gaj,
Góra, Grodzewo, Grzymysław, Kadzewo, Marszewo, Kaleje, Krzyżanowo, Pucołowo, Kawcze,
Luciny, Tesiny, Łęg, Marianowo, Mórka, Jeleńczewo, Niesłabin, Olsza, Bystrzek, Ostrowo,
Orkowo, Pełczyn, Nochówko, Sosnowiec, Szymanowo, Wirginowo i Wyrzeka
D.6. DANE DOTYCZĄCE NALICZENIA OPŁATY
D.6.1. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
40. Ulica

41. Numer domu

42. Numer lokalu

43. Miejscowość

44. Kod pocztowy

45. Poczta

Na terenie nieruchomości wskazanej w części D.6.1. posiadam kompostownik
przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne****:

46.  tak

47.  nie

(dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych)
48. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.6.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

…………. osób

D.6.2. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
49. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………….............. X ……………………… = …………………………………….zł
(ilość osób zamieszkałych)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)

D.6.3. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – DOTYCZY
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ RODZINY WIELODZIETNE,
O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY.
50. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………….............. X ……………………… = …………………………………….zł
(ilość osób zamieszkałych)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki opłaty)

E. KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem;
inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl; dane osobowe
przetwarzane będą celem realizacji wniosku zgodnie z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów; dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz
nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

F. OSOBA SKŁADAJĄCA DEKLARACJĘ
51. Imię

52. Nazwisko

53. Data wypełnienia

54. Podpis
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G. ADNOTACJE URZĘDOWE
55. Uwagi

56. Data wprowadzenia do ewidencji

57. Podpis i pieczęć osoby wprowadzającej

POUCZENIE:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI:
*
W przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany.
**
Pole nieobowiązkowe.
***
Wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
****
Dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
CZĘŚĆ B. Obowiązek złożenia deklaracji
1.Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Śremu o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami, w terminie
do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. W związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
CZĘŚĆ C. Składający deklarację
Należy zaznaczyć właściwe pole dotyczące rodzaju władania nieruchomością.
CZĘŚĆ D. Dane składającego deklarację oraz dane dotyczące naliczenia opłaty.
Dane dotyczące informacji o właścicielu nieruchomości oraz adresu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
W D.1 należy zaznaczyć właściwy status prawny składającego deklarację.
W D.2 – D.5.1. należy wpisać dane identyfikacyjne nieruchomości zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
W D.5.2. - należy obliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn
stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość wymienioną w części D.5.1.
W D.5.3. - należy obliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn
stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość wymienioną w części D.5.1. – dotyczy mieszkańców posiadających
Kartę Dużej Rodziny.
W D.6.1. - należy wpisać dane identyfikacyjne nieruchomości zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
W D.6.2. - należy obliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn
stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość wymienioną w części D.6.1.
W D.6.3. - należy obliczyć i wpisać wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej iloczyn
stawki opłaty oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość wymienioną w części D.6.1. – dotyczy mieszkańców posiadających
Kartę Dużej Rodziny.
CZĘŚĆ E. Klauzula informacyjna
CZĘŚĆ F. Osoba składająca deklarację
Należy wypełnić zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
CZĘŚĆ G. Adnotacje urzędowe
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