UCHWAŁA NR XVI/126/2020
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6n ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się co
następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.
2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie
Gminy w Złejwsi Wielkiej ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.
§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne
za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej, zwanej dalej ePUAP. Wiąże się to z zarejestrowaniem na tej platformie z zalogowaniem
i wypełnieniem formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a następnie przesłaniem jej na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy w Złejwsi
Wielkiej;
2) format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny
z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej;
3) deklaracje muszą być opatrzone:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub
b) profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne;
4) dopuszcza się przesyłanie w formie załączników - dokumentów w następujących formatach
elektronicznych: doc, docx, gif, jpg/jpeg, pdf, rtf, tif/tiff, xml, zgodnych z obowiązującym wzorem
deklaracji w formie pisemnej. Dokumenty muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w formacie XAdES;
5) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Złejwsi Wielkiej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020 r. ,poz.923)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Pawlikowski
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Składający:

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zławieś Wielka

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
❑
Pierwsza deklaracja

□
Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji ……………………….
(data zmiany)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□
Właściciel /
współwłaściciel

❑
Użytkownik wieczysty

❑
Zarządca / użytkownik

❑
Inny podmiot władający
nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
D.1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO
□
Osoba fizyczna

❑
Osoba prawna

❑
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna / Nazwisko i imię

PESEL /REGON

Telefon

E-mail

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI /należy wypełnić tylko w przypadku, gdy adres jest inny niż wykazany w części D.2./
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki
F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji:
Bioodpady powstające na nieruchomości, stanowiące odpady komunalne będą (zaznaczyć właściwy kwadrat):
□ kompostowane w przydomowym kompostowniku, znajdującym się na terenie przedmiotowej nieruchomości (dotyczy zabudowy
jednorodzinnej), o wielkości…….m3
□ gromadzone w pojemniku lub workach (odpady odbierane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w tym zakresie na terenie gminy)

Zamieszkuje ………… osób

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(iloczyn liczby mieszkańców oraz stawki ustalonej w uchwale Rady Gminy Zławieś Wielka)
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
(należy uzupełnić rubrykę w odpowiednim przedziale
osobowym) 1

Stawka opłaty
za gospodarowanie
odpadami (zł)

Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
(kolumna 1 x kolumna 2)

1

2

3

od 1 do 5 osób
powyżej 5 osób
Wysokość miesięcznej opłaty ogółem
Zwolnienie z opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku w wysokości
0,50 zł /m-c od osoby zamieszkałej
Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu ulgi za kompostowanie bioodpadów w
przydomowym kompostowniku (obowiązuje od 1 lipca 2020)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………

…………………………………………………

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

1.

Powyższe przedziały zostały wprowadzone w związku ze zróżnicowaniem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zależności od liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość.

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)w razie
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
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3.

4.

5.

6.

7.

danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Zławieś Wielka 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 zgodni z art. 6m 1 ustawy z dnia 13 września 1966 o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Zławieś Wielka 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 zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1966 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010)
Zgodnie z art. 6m ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2019r. poz.2010) 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 ust. 2 ustawy. Przepisu
powyższego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego
zdarzenia.
Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz.
2010)kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze
grzywny.
Zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2010)kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne podlega karze grzywny
* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
gospodarka odpadami
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Zławieś Wielka. Możesz się z nim kontaktować w następujący
sposób: listownie na adres siedziby: ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, e-mailowo ug@zlawies.pl, telefonicznie 56 674 13 11.
2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@zlawies.pl .
3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w celu realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.
4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów
prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu
o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe
i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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Uzasadnienie
Wypełniając obowiązek
wynikający
z nowelizacji
ustawy
z dnia
13 września
1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy musi podjąć nowe uchwały, tak aby były one
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach przewiduje kilka zmian dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w tym m.in.: wykreślenie możliwości wyboru sposobu gromadzenia odpadów
komunalnych, obowiązek segregacji dla wszystkich właścicieli nieruchomości, określenie warunków
i zasad składania deklaracji drogą elektroniczną przesyłania oraz zawarcie informacji o posiadaniu
kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów.
Zmiana wzoru deklaracji wiąże się również ze zmianą wyboru metody ustalania stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
oraz stawki tej opłaty i dostosowaniem go do wybranej metody.
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