UCHWAŁA NR XIII/170/2020
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu
jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Stężyca
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stężyca w brzmieniu określonym załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. 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
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy
Stężyca, ul. Parkowa 1, Stężyca lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Stężyca.
4. Warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/116/2019 Rady Gminy Stężyca z dnia 17 września 2019 r. w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stężyca oraz warunków i trybu jej składania za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić)

1)

Data wpływu

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XIII/170/2020
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3 marca 2020 r.

…….….-……..…....-…………
dzień - miesiąc - rok
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Składający:

Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz
w terminie 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 lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Stężycy, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby wójta, burmistrz, prezydenta miasta
WÓJT GMINY STĘŻYCA, URZĄD GMINY W STĘŻYCY, UL. PARKOWA 1, 83-322 STĘŻYCA
2. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)
1.

 pierwsza deklaracja

2.

 nowa deklaracja

3.

 korekta deklaracji

3. Okres, od którego deklaracja obowiązuje
(

2)

(miesiąc)

(rok)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

4. Rodzaj podmiotu:
1.
5.




właściciel

2.



współwłaściciel



3.

użytkownik wieczysty

4.



jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

inny : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwa pełna / Nazwisko

3)

6. Nazwa skrócona / Pierwsze imię 3)

7. Identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, o ile został nadany)

(Pola 8, 9, 10, wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany)
8. Data urodzenia

9. Imię ojca

10. Imię matki

B.2 ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA4)
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu

18. Miejscowość

19. Kod Pocztowy

20. Poczta

B.3 ADRES DO DORĘCZEŃ

17. Nr lokalu

(należy wypełnić w przypadku, gdy adres do doręczeń jest inny niż podany w części B.2)

21. Kraj

22. Województwo

23. Powiat

24. Gmina

25. Ulica

26. Nr domu

28. Miejscowość

29. Kod Pocztowy

30. Poczta
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
31. Gmina

32. Ulica

33. Nr domu

35. Miejscowość

36. Nr działki i obręb geodezyjny

37. Nr telefonu

STĘŻYCA

34. Nr lokalu

38. e-mail

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWANIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW ORAZ GROMADZENIU
POPIOŁU (zaznaczyć właściwy kwadrat)
39. Oświadczenie
na terenie nieruchomości wskazanej w części C jest gromadzony popiół

posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące
odpady komunalne (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi)

40.



TAK

41.

42.



TAK

43.



NIE



NIE

E. WYSOKOŚĆ OPŁATAY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
E.1 OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
44.
Ilość osób zamieszkujących na nieruchomości wskazanej w części C

…….………..………..…... osoba/by
45.

Stawka opłaty

…….………..………..…... zł/miesiąc
46.

Wysokość opłaty (iloczyn ilości osób i stawki opłaty tj. poz. 44 x poz. 45)

…….………..………..…... zł/miesiąc
47.

Kwota przysługującego zwolnienia

…….………..………..…... zł/miesiąc
48.

Wysokość opłaty po zwolnieniach (różnica wysokości opłaty i kwoty przysługującego zwolnienia tj. poz. 46 - poz. 47)

…….………..………..…... zł/miesiąc

E.2 OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Wielkość pojemnika
na odpady zmieszane

Liczba pojemników

Wysokość opłaty
(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

Stawka opłaty

49.

50.

51.

110 litrów

.…………………………………….... szt.
52.

.….…………………….... zł/pojemnik
53.

…….………..………..…... zł/miesiąc
54.

120 litrów

.…………………………………….... szt.
55.

.….…………………….... zł/pojemnik
56.

…….………..………..…... zł/miesiąc
57.

240 litrów

.…………………………………….... szt.
58.

.….…………………….... zł/pojemnik
59.

…….………..………..…... zł/miesiąc
60.

660 litrów

.…………………………………….... szt.
61.

.….…………………….... zł/pojemnik
62.

…….………..………..…... zł/miesiąc
63.

1100 litrów

.…………………………………….... szt.
64.

.….…………………….... zł/pojemnik
65.

…….………..………..…... zł/miesiąc
66.

od 5 tys. do 10 tys. (litrów)
67.
…….………..………..…... litrów

……...................................... szt.

…….................................. zł/litr

…….………..………..…... zł/miesiąc
68.
…….………..………..…... zł/miesiąc
69.

Razem

…….………..………..…... zł/miesiąc

E.3 OD NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH
dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość, o której mowa w części E.1, a w części nieruchomość, o której mowa w części E.2
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (suma opłat z części E.1 poz. 48 i E.2 poz. 69)
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E.4 OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, UŻYTKOWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Ilość domków letniskowych lub innych nieruchomości

71.

Stawka roczna ryczałtowa

72.

…………………………………………………………………..……….. szt.

Roczny wymiar opłaty
(ilość domków x stawka roczna ryczałt.)

73.

………………………………………………..……….. zł/rok

…….………….…..………..…... zł/rok

F. ZAŁĄCZNIK
74. Oświadczam, że do deklaracji załączam:

 Załącznik dotyczący zgłoszenia zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
G. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
75. Imię

76. Nazwisko

77. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

78. Podpis

H. ADNOTACJE URZĘDOWE

Data i podpis pracownika

OBJAŚNIENIA
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzącymi działalności gospodarczej.
Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.
2) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
3) Nazwę pełną i skróconą wpisują osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Nazwisko i imię wpisują osoby fizyczne.
4) Adres siedziby wpisują osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Adres zamieszkania wpisują osoby fizyczne.
POUCZENIE
1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości,
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 2019 r., poz. 1438).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 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. 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 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 przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, 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, w tym w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Stężyca (adres: ul. Parkowa 1, 83-222 Stężyca, tel. kontaktowy: 58 882 89 40).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom
lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. Identyfikator podatkowy NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić)

ZAŁĄCZNIK
DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROIWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1)

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI
DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

A. DANE WŁAŚCICIELA I ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
2. Nazwa pełna/Nazwisko i imię 2)

3. nr telefonu

4. Miejscowość

5. Ulica

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Nr działki i obręb geodezyjny

B. POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych
oznaczone napisem lub kolorem

Pojemnik z napisem
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
lub kolor żółty

Wielkości pojemników przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
Zgłoszenie zapotrzebowania na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych

110/120 litrów

240 litrów

9.

10.
……………….……….. szt.

Pojemnik z napisem
„PAPIER”
lub kolor niebieski

110/120 litrów
13.

14.

17.

110/120 litrów

16.

19.

22.

1100 litrów
20.

………………………… szt.

………………………………szt.

660 litrów
23.

………………………... szt.

110/120 litrów

………………………………szt.

660 litrów

240 litrów

21.

1100 litrów

………………………… szt.

………………………... szt.

1100 litrów
24.

………………………… szt.

………………………………szt.

240 litrów

25.

26.
……………….……….. szt.

Pojemnik z napisem
„ZMIESZANE”
lub kolor czarny

15.

18.

………………………………szt.

660 litrów

240 litrów

……………….……….. szt.

Pojemnik z napisem
„POPIÓŁ”
lub kolor czarny

………………………… szt.

………………………... szt.

110/120 litrów

1100 litrów
12.

240 litrów

……………….……….. szt.

Pojemnik z napisem
„BIO”
lub kolor brązowy

11.
………………………... szt.

……………….……….. szt.

Pojemnik z napisem
„SZKŁO”
lub kolor zielony

660 litrów

110/120 litrów
28.
……………….. szt.

………………………... szt.

240 litrów
29.

660 litrów
30.

…..………….. szt.

…..………….. szt.

1100 litrów
31.
.…………….. szt.

od 5.000 – do 10.000 litrów
27.
……………………..…….. litrów
32.
………………………………szt.

C. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
35. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

36. Podpis

OBJAŚNIENIA
1) Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nie prowadzącymi działalności
gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości.
2) Nazwę pełną i skróconą wpisują osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Nazwisko i imię wpisują
osoby fizyczne.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/170/2020
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3 marca 2020 r.
Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Określa się warunki i tryb składania deklaracji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) Deklaracja w postaci elektronicznej podlega udostępnieniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Stężyca.
2) Deklaracje przesyłane są poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Stężyca za
pośrednictwem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej.
Deklaracje muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej.
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UZASADNIENIE
Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do
wprowadzonych zmian dotyczących wprowadzenie zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w związku z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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