
ZAŁĄCZNIK  D3 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI, 
NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚ CI WYKORZYSTYWANE NA CELE 

REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚ Ć ROKU 
 
 

A3. OBLICZANIE WYSOKOŚ CI ROCZNEJ RYCZAŁTOWEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI DLA 
NIERUCHOMOŚ CI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA   

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady będą zbierane w  
sposób selektywny. 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, iż nie wypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny wiąże się z naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Ilość nieruchomości na których znajduje 
się domek letniskowy, lub innych 

nieruchomości* 

Stawka roczna ryczałtowa** 
 

Roczny 
wymiar opłaty 

(Ilość z kol. 1 x stawka kol. 2) 

1 2 3 

……………………………szt. 

 

…………181…zł/rok 

 

……………… zł/rok 
 

 

B3. OBJAŚ NIENIA 
*Ilość nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
 
**Ryczałtowa roczna stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Sierakowice w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 Objaśnienia dot. sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 
Opłata stanowi iloczyn liczby nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, oraz stawki opłaty właściwej dla tego typu nieruchomości. 
 
Urządzenia do zbierania odpadów i minimalną częstotliwość zbiórki zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sierakowice 
przedstawiono w tabeli poniżej.:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZGODNIE Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚ CI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SIERAKOWICE UZNAJE SIĘ ŻE ODPADY 
SĄ ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY, GDY ODPADY: PAPIERU, SZKŁA, TWORZYW SZTUCZNYCH, POPIOŁU, METALI I OPAKOWAŃ 
WIELOMATERIAŁOWYCH SĄ ODBIERANE Z NIERUCHOMOŚCI LUB DOSTARCZANE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, CO NAJMNIEJ W ILOŚ CI 40% OBJĘTOŚ CI ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH. 

RODZAJ ODPADU  Sposób zbierania 
odpadów 

Minimalna częstotliwość zbiórki 
nieruchomości letniskowe w 
sezonie (czerwiec-sierpień ) 

Minimalna częstotliwość zbiórki 
nieruchomości letniskowe poza 

sezonem (wrzesień  -maj) 

 zmieszane odpady komunalne  pojemniki 1 x 2 tygodnie 1 x miesiąc 

tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metale 

pojemniki lub worki 1 x miesiąc 1 x kwartał 

szkło pojemniki lub worki 1 x miesiąc 1 x kwartał 

papier pojemniki lub worki 1 x miesiąc 1 x kwartał 

popiół w sezonie grzewczym  
(październik -kwiecień) pojemniki  1 x rok 

odpady biodegradowalne z 
wyłączeniem odpadów zielonych. pojemniki lub worki 1 x 2 tygodnie 1 x miesiąc 

 

C3. POUCZENIE 



1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienie tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1427 z późn. zm.), 
2) Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), 
3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Sierakowice 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) Na podstawie art. 13 art. 1 i art 2 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1: 
1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Gmina Sierakowice (adres: ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice, telefon 
kontaktowy: 58 681 95 00). 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@sierakowice.pl, 
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia, ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
4. Celem zbierania danych jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
5.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
6.Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom: podmiotom zaangażowanym w zapewnienie realizacji zadań w zakresie organizacji 
odbioru odpadów komunalnych, w tym pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do 
przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Ponadto w związku z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych, osoby których dane dotyczą, nie podlegają decyzjom, 
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

D3. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

 
 
 
 
 
                        …………………………                                                                                                                 ………………………………… 

     (miejscowość i data)                                                                                    (czytelny podpis) 

 
 


