
UCHWAŁA NR XXXIII/191/2021 
RADY GMINY SADKOWICE 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2320, poz. 2361) 
Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Sadkowicach albo 

2) przesłać na adres: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice albo 

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Sadkowicach za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik 
w pliku o formatach: PDF, DOC. 

3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, 
poz. 2320) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 670). 

4. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku PDF, DOC, na stronie internetowej Gminy Sadkowice 
www.gminasadkowice.pl oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych zawartych 
w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/110/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. 
poz. 1326). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jan Idzikowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/191/2021 

Rady Gminy Sadkowice 

z dnia 31 maja 2021 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

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, poz. 2320, poz. 2361) 

Składający: 
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 

Termin składania: 

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,  
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 
zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129 A, 96-206 Sadkowice 
A. O RGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Wójt Gminy Sadkowice 
Sadkowice 129A 
96-206 Sadkowice 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ pierwsza deklaracja (data powstania obowiązku opłaty ………. - ………. - ……….)  
□ zmiana danych  w deklaracji (data zmiany danych ………. - ………. - ……….) 
□ korekta deklaracji (data obowiązywania ………. - ………. - ……….) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ właściciel nieruchomości         
□ współwłaściciel 
□ inny podmiot władający nieruchomością 

□ użytkownik wieczysty 
□ jednostka organizacyjna i osoby posiadające  
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
3. Nazwisko i imię/Pełna nazwa podmiotu 4. PESEL / NIP 

5. Numer telefonu 6. Adres e-mail 

D2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat 

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
17. Miejscowość 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

21. Kod pocztowy 22. Poczta 
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F. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO  
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE  

23. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ 1. posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  
□ 2. nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Sadkowice w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 
opłaty  

24. 
 

zł/osobę 

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części E deklaracji 25. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 24 należy pomnożyć przez liczbę mieszkańców 
wskazaną w poz. 25) 

26.  
zł/miesiąc 

G1. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części F poz. 23 pkt 1) 
Wysokość należnego zwolnienia (kwota z poz. 26 x % zwolnienia wskazany 
w uchwale Rady Gminy Sadkowice w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty) 

27.  
 

zł 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną 
w poz. 26 należy pomniejszyć o wysokość należnego zwolnienia wykazaną w poz. 27) 

28.  
 

  zł/miesiąc 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
29. Miejscowość i data 
 
 
 

30. Czytelny podpis 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 
 
 

Pouczenie 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1427, poz. 1492, poz. 2320, z 2021 r. poz. 11, poz. 41). 

2. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym powyżej albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sadkowice określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę 
gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sadkowice; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: ug@gminasadkowice.pl, tel. 46 815-61-91; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa; 
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5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją kancelaryjną; 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Rada Gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości. 

Dotychczas w gminie obowiązywała uchwała nr XX/110/2020 Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 
2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Sadkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r. 
poz. 1326). 

Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 
stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 176) 

Zgodnie z art. 6m ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Rada Gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących 
danych: 

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; 

2) adres nieruchomości; 

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4) numer telefonu właściciela nieruchomości; 

5) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego; 

6) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne. 

Wzór tytułu wykonawczego stosowany w egzekucji należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do 
wyżej wymienionego rozporządzenia nie wymaga podawania imion ojca i matki. Uchwała nr XX/110/2020 
Rady Gminy Sadkowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Sadkowice wymagała podania imion ojca i matki. 

W związku z powyższym we wzorze deklaracji zostały usunięte pola wymagające podania imion ojca 
i matki. 

Z uwagi na powyższe należało dostosować wzór deklaracji do obowiązujących przepisów. Stąd też podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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