UCHWAŁA NR XIII/134/2020
RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stare Bogaczowice, według
załączników do niniejszej uchwały:
a) załącznik nr 1 - w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
b) załącznik nr 2 – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Stare
Bogaczowice, na których powstają odpady komunalne.
§ 2. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice:
a) osobiście lub przesłać pocztą;
b) w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ,,ePUAP”.
§ 3. 1. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinny być opatrzone:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, lub
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.
2. Format elektroniczny deklaracji opisany jest w katalogu usług elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej, pod adresem; www.epuap.gov.pl.
§ 4. Deklaracje, o których mowa § 1 niniejszej uchwały, 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 będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§ 5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, na żądanie Wójta Gminy Stare Bogaczowice, przedstawić
dodatkowe dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, w szczególności
potwierdzenie/oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w innym miejscu niż miejsce zameldowania lub
o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu.
§ 6. Traci moc uchwała nr XIII/119/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 7. Traci moc uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Stare Bogaczowice
Aneta Rajca
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/134/2020
….
Rady Gminy Stare Bogaczowice
z dnia 12 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami

Podstawa
prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2010 ze zm.)

Składający:

właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Stare Bogaczowice,
przez których rozumie się także współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych nieruchomości
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością. Jeżeli obowiązek dotyczy kilku podmiotów wskazanych powyżej
obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością
 w ciągu 14 od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych
 w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana
Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

Termin
składania:

Miejsce
składania:

Wójt Gminy Stare Bogaczowice
Organ właściwy
do złożenia
deklaracji:
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)
 1. pierwsza deklaracja1 (data powstania obowiązku opłaty: __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
 2. nowa deklaracja2 (data zaistnienia zmiany __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
 3. wygaśnięcie obowiązku opłaty (data ustania obowiązku __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
 4. korekta deklaracji3 (korekta dotyczy okresu: od __ __ - __ __ - __ __ __ __r. do __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)
 1. właściciel nieruchomości

 2. współwłaściciel

 3. użytkownik wieczysty

 4. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 5. inny podmiot władający nieruchomością ..……....................................................................
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)

osoba fizyczna


osoba prawna


jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

C.1. Dane identyfikacyjne
Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej)

dot. osób fizycznych:

dot. osób prawnych:

REGON
PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NIP
C2. Adres zamieszkania / adres siedziby
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

1
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Miejscowość

Kod pocztowy

nr telefonu*

Poczta
e-mail*

C3. Adres do korespondencji – wypełnić, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podanej w C2
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

C4. Dane identyfikacyjne współwłaściciela4
dot. osób fizycznych:

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych)

PESEL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
C5. Adres zamieszkania współwłaściciela – wypełnić, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podanej w C2
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

nr telefonu*

e-mail*

Nr lokalu

C6. Adres do korespondencji współwłaściciela – wypełnić, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podanej w C2
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. DANE NIERUCHOMOŚCI
D1. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Miejscowość

Gmina
Stare Bogaczowice

Ulica

Nr
domu

Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów (podać w przypadku braku nadania nr
nieruchomości)

D2. Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam przydomowy kompostownik
i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne. Chcę
otrzymać ulgę w wysokość 10 % od miesięcznej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.



TAK o pojemności ………..m3

 NIE

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E1. Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej dla nieruchomości wskazanej w części D1
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty od
mieszkańca5

(w przypadku wspólnot mieszkaniowych – łączna
liczba osób zamieszkujących nieruchomość)

Wysokość opłaty
miesięcznej6 za

Wysokość opłaty
miesięcznej7 za

gospodarowanie odpadami
komunalnymi
(kolumna 1 x kolumna 2)

gospodarowanie odpadami
komunalnymi pomniejszona o
ulgę 10 % za posiadanie
przydomowego kompostownika

1

2

3

4

…………

……… zł/osobę

.........zł/miesięcznie

………zł/miesięcznie

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

2
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Miejscowość i data

Czytelny podpis właściciela (z podaniem imienia i nazwiska) /
pieczątka osoby upoważnionej

Miejscowość i data

Czytelny podpis współwłaściciela (z podaniem imienia i nazwiska) /

G. Adnotacje organu
Uwagi

Data przyjęcia deklaracji

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1314 ze zm).
Objaśnienia:

* pole nieobowiązkowe
1

pierwsza deklaracja – składana w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2

nowa deklaracja – składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości;
3

korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), jeżeli w poprzednio złożonej deklaracji popełnił błędy
przy jej sporządzaniu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy);
4

dotyczy osób fizycznych. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują
współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację
wypełniają i podpisują obydwoje małżonkowie;
5

stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
6

wyliczoną, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania uiszczać z góry, do 15-go
dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta.
7

stawka ulgi została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
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Klauzula informacyjna
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu
administracji jest Wójt Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą 58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, w
imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą 58-312 Stare Bogaczowice, ul.
Główna 132.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1
lit. e RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub
administracji rządowej nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem
prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub
skargi. Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w
którym postępowanie zostanie zakończone.
4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji
publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub
Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść
Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w
postaci klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony
danych.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i
ochrony danych osobowych.
8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i
zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania
administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia.
Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail
urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl lub wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy Stare Bogaczowice z siedzibą 58-312 Stare
Bogaczowice, ul. Główna 132. W przypadku jakichkolwiek pytań można także skontaktować się telefonicznie 074 8452220.
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XIII/134/2020
Załącznik nr 2 do Uchwały nr…..
Rady gminy Stare Bogaczowice
z dnia 12 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy,
na których powstają odpady komunalne
Deklarację należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Składający:

formularz przeznaczony dla właściciela oraz dla użytkowników nieruchomości
stanowiących własność Gminy Stare Bogaczowice, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne
• w ciągu 14 od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana
Urząd Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice

Termin składania:

Miejsce składania:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)
 1. pierwsza deklaracja1 (data powstania obowiązku opłaty: __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
 2. nowa deklaracji2 (data zaistnienia zmiany __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
 3. wygaśnięcie obowiązku opłaty (data ustania obowiązku __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
 4. korekta deklaracji3 (korekta dotyczy okresu: od __ __ - __ __ - __ __ __ __r. do __ __ - __ __ - __ __ __ __r.)
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)
 1. właściciel nieruchomości

 2. użytkownik wieczysty

 3. jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
 4. inny podmiot władający nieruchomością ..……....................................................................
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (właściwy kwadrat zaznaczyć znakiem X)
C.1. Dane identyfikacyjne
pełna nazwa /imię i nazwisko

REGON

NIP

C2. Adres siedziby składającego deklarację
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

nr telefonu*

Nr lokalu

e-mail*

1
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C3. Adres do korespondencji – wypełnić, jeśli jest inny niż adres nieruchomości podanej w C2
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. DANE NIERUCHOMOŚCI
D1. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
Gmina
Stare Bogaczowice

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr działki w rejestrze gruntów ( podać w przypadku braku nadania nr nieruchomości)
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E1. Obliczenie wysokości opłaty miesięcznej dla nieruchomości wskazanej w części D1
pojemność
pojemnika

liczba pojemników

stawka opłaty4

iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty (kolumna 1
x kolumna 2 )

1
2
60L
110L
120L
240L
1100L
2500L
E2.SUMA
E3. Miesięczna kwota opłaty5 (stanowi kwotę wskazaną w części
E2)

4

=

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Miejscowość i data

Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) / pieczątka osoby
upoważnionej

G. ADNOTACJE ORGANU
Uwagi

Data przyjęcia deklaracji

Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm).
Objaśnienia:
* pole nieobowiązkowe
1
pierwsza deklaracja – składana w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych
2
nowa deklaracja – składana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej ilości odpadów komunalnych powstających na
danej nieruchomości

2
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3

korekta deklaracji – właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację korygującą (art. 81 § 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)), jeżeli w poprzednio złożonej
deklaracji popełnił błędy przy jej sporządzaniu (np. oczywista pomyłka pisarska, błąd rachunkowy)
4
stawka opłaty została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Stare Bogaczowice w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik.
5
wyliczoną, miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania uiszczać z
góry, do 15-go dnia każdego miesiąca.

3
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UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.). W
związku z zaistniałymi zmianami niezbędne jest dostosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości do zapisów ustawowych. Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) rada gminy, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Stare
Bogaczowice w przedmiotowym zakresie jest uzasadnione.
Przewodnicząca
Rady Gminy Stare Bogaczowice
Aneta Rajca
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