UCHWAŁA NR XV/114/2020
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słońsk, w brzmieniu określonym w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za
pomocą środków komunikacji elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą:
1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie
danych XML;
2) przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie
Usług Administracji Publicznej - www.epuap.gov.pl) lub Regionalnej platformie komunikacji
elektronicznej „Cyfrowy Urząd” Województwa Lubuskiego (Lubuski e-Urząd - www.wrotalubuskie.eu),
a następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na wskazanej platformie formularza elektronicznego
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą aktualnego
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r., poz. 570 z późn. zm.).
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości są zobowiązani 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 w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Słońsk z dnia 15 lutego 2019r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lub z 2019r. poz. 572);
2) uchwała nr XIV/102/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lub
z 2020r. poz. 1133);
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słońsk
Lilla Burkiewicz
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/114/2020
Rady Gminy Słońsk
z dnia 9 lipca 2020 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.).
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
położonych na terenie Gminy Słońsk.
Urząd Gminy w Słońsku, ul. Sikorskiego 15,66-436 Słońsk
Wójt Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk

Miejsce składania:
Organ właściwy do
złożenia deklaracji:
A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”):
1. pierwsza deklaracja
2. nowa deklaracja (w przypadku zmiany danych) …………………………………………………….. (dd-mm-rr)
3. korekta deklaracji …………………………………………………… (dd-mm-rr)
B.DANE SKŁADAJACEGO DEKLARACJE
2.Składający: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
3.Rodzaj podmiotu: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „x”)
1. właściciel
4. inny podmiot władający nieruchomością (np. najemca, dzierżawca)
2. współwłaściciel
5. spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa
3. użytkownik wieczysty
4.Imię i nazwisko/Nazwa
5.Numer PESEL*/Identyfikator NIP*
6.Identyfikator REGON
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.E-mail
17.Telefon
ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ, JEŻELI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES
ZAMIESZKANIA)
18.Kraj
21.Gmina
25.Miejscowość

19.Województwo
22.Kod pocztowy

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA
27.Imię i nazwisko/Nazwa współwłaściela
28.Numer PESEL/Identyfikator NIP*
ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY

20.Powiat
23.Nr lokalu
26.Ulica

24.Nr lokalu

29.Identyfikator REGON

(WPISAĆ, JEŻELI ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY JEST INNY NIŻ WSKAZANY W POZ. 8-18)
30.Kraj
31.Województwo
32.Powiat
35. Nr domu
36. Nr lokalu
33.Gmina
34.Ulica
37. Miejscowość
38. Kod pocztowy
39. E-mail
40. Telefon
ADRES DO KORESPONDENCJI (WPISAĆ, JEŻELI ADRES DO KORESPONDENCJI JEST INNY NIŻ ADRES
ZAMIESZKANIA)

Id: 49C3A1E2-C329-4CD2-A070-23988840753B. Podpisany

Strona 1

41. Kraj
44. Gmina
48. Miejscowość

42. Województwo
45. Ulica
49. Kod pocztowy

43. Powiat
46. Nr domu
50. E-mail

47. Nr lokalu
51. Telefon

C.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
52. Gmina
56. Ulica
59. Obręb/arkusz/nr działki

D.

53. Kod pocztowy

54. Miejscowość
57. Nr domu

55. Poczta
58. Nr lokalu

INFORMACJE O KOMPOSTOWANIU

60.Oświadczam, że bioodpady pochodzące z gospodarstwa domowego są kompostowane na terenie nieruchomości
wskazanej w deklaracji w części C:

tak, kompostownik ………..…. m3

nie

1.Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
61. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje: ……(liczba osób)
Wyliczenie miesięcznej opłaty:
………………………………..…….. x ……………………….………
…………………………………………………………
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

=
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………………..……… zł

62.Wysokość opłaty miesięcznej pomniejszona o kwotę
zwolnienia za kompostowanie
……………………………………………zł

2.Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
63. Wyliczenie miesięcznej opłaty:
Worek
60 litrów
szt.

Worek
120 litrów
szt.

Pojemnik
60 litrów
szt.

Pojemnik
120 litrów
szt.

Pojemnik
240 litrów
szt.

Pojemnik
1100 litrów
szt.

Stawka opłaty
Pozostałe po
segregacji
niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

X X

Papier – niebieski
Tworzywa sztuczne
– żółty
Szkło -zielony
Bioodpady brązowy
Ogółem

64.Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……………..……………… zł
3.Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość, o której mowa w pkt 1,
a w części nieruchomość, o której mowa w pkt 2.
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65. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają
w sposób określony w pkt 1 i 2.
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: ………………………………zł
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)

E. PODPIS WŁASCICIELA NIERUCHOMOŚCI/OSOBY REPREZENTUJACEJ
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
66. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby
reprezentującej
właściciela nieruchomości

67. Podpis (pieczęć)

68. Imię i nazwisko właściciela nieruchomości/osoby
reprezentującej
właściciela nieruchomości

69. Podpis (pieczęć)

70. Data wypełnienia deklaracji

F.ADNOTACJE ORGANU
Data i podpis pracownika
Pouczenie:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018r. poz. 1314)

OBJAŚNIENIA:
*opcjonalnie
1. W przypadku braku numeru adresowego nieruchomości w polu nr domu w części C należy podać obręb
i nr geodezyjny działki, na której jest zlokalizowana nieruchomość.
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację 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.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 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, RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

᠆ Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Słońsku jest Wójt
Gminy Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, wojt@slonsk.pl, tel.: 95 757 2271.
1. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora
Ochrony Danych: kontakt listowy na adres Administratora e-mail: iod@itmediagroup.pl.
2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e)
RODO, tj. w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień Administratora określonych
w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz wydanych na jej podstawie aktach prawa miejscowego.
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3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu określonym w powyższej deklaracji tj. wypełnienia
obowiązków prawnych, realizacji zadań związanych z ustaleniem i określeniem wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej poborem, określeniem podstawy ulg i zwolnień w tej
opłacie, windykacją i egzekucją, a nadto w celu realizacji usługi odbioru odpadów.
4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane: z deklaracji, ze stosownych rejestrów, od stron i uczestników
postępowań, od organów administracji publicznej i jednostek im podległych lub podporządkowanych, od
organów sądowych, od notariuszy, od innych podmiotów.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej obiorcami Państwa
danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów obowiązującego prawa; podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usługi
odbierania odpadów komunalnych (wykaz dostępny na stronie www.slonsk.pl); inne podmioty, które na
podstawie podpisanych stosownych umów, przepisów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji
celów ich przetwarzania, tj. przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania
i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nadto w celach archiwalnych na zasadach
określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo
dostępu do treści swoich danych (w tym prawo do uzyskania kserokopii); prawo żądania ich poprawiania,
sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
osobowych oraz ich usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do
przenoszenia danych .
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym, z prawem przetwarzaniu danych osobowych,
przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Deklaracja bez
podanych danych osobowych nie zostanie rozpatrzona.
10. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą
przekazywane do państw trzecich, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
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