UCHWAŁA NR XIX/11/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szczawno-Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze
zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz. U. z 2019r.,
poz. 2010) Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
3. Deklarację, o której mowa w §1 należy składać:
1) osobiście lub pocztą,
2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej-dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich
formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 180),
4. Wzór deklaracji składany w formie elektronicznej jest tożsamy z załącznikiem nr 1 do uchwały.
5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana podpisem elektronicznym lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo opatrzona kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
6. Deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.
§ 3. 1. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez
odpowiednie instytucje, w szczególności:
a) domy spokojnej starości,
b) zakłady karne,
c) domy dziecka,
d) placówki opieki zdrowotnej,
e) jednostki wojskowe,
f) uczelnie, wyższe w przypadku studentów oraz szkoły średnie w przypadku uczniów uczących się w systemie
dziennym, zamieszkałym poza gminą,
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niz 1 miesiąc,
h) umowę najmu,
2) akt zgonu lub jego kserokopię w sytuacji śmierci mieszkańca,
3) oświadczenie wskazujące, że osoby zameldowane na terenie gminy Szczawno-Zdrój zamieszkują pod innym
adresem,
4) oświadczenie wskazujące, że osoby zameldowane na terenie gminy Szczawno-Zdrój
granicami kraju.
Id: E6EB3D74-7A8C-442E-9401-D21A569AE706. Podpisany

zamieszkują poza

Strona 1

2. W przypadku, gdy deklaracja składana jest przez zarządcę, bądź właściciela nieruchomości zabudowanej
budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, obowiązkowo należy dołączyć do deklaracji wykaz
wszystkich lokali w każdym budynku wraz z podaniem ilości osób zamieszkujących w każdym z lokali.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 5. Traci moc uchwała nr XXIII/40/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczawno-Zdrój.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
Michał Broda
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/11/20
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 28 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Podstawa prawna:

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

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
gminy Szczawno-Zdrój, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz dla wspólnot mieszkaniowych i
spółdzielni mieszkaniowych.
W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć deklarację
odrębnie dla każdej z nich.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana.

Organ właściwy do złożenia deklaracji

Burmistrz Szczawna-Zdroju

Miejsce składania deklaracji

Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Tadeusza Kościuszki 17,
58-310 Szczawno-Zdrój

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X):
 1.Pierwsza deklaracja
(data powstania obowiązku złożenia deklaracji _ _- _________ )
 2.Deklaracja zmieniająca ( data zaistnienia zmiany ( _ _- _________ )

 3.Korekta deklaracji ( _ _ - ________ )

 4.Wygaśnięcie obowiązku opłaty (data ustania obowiązku _ _ -_________ )

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
5.Rodzaj podmiotu ( zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X):
 Właściciel nieruchomości
 Współwłaściciel nieruchomości
 Użytkownik wieczysty
 Zarząd/ Zarządca wspólnoty/spółdzielni
 Inny podmiot władający nieruchomością ( np. najemca, dzierżawca)
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1.Osoba fizyczna
7.Imię

6.Nazwisko

8.Data urodzenia

9.Pesel

10.Nr tel.

11.Imię ojca

12.Imię matki

13.Adres e-mail

C.2. Pozostałe podmioty
14.Imię i nazwisko/Pełna nazwa

15.NIP

16.REGON

17. Nr tel.

18.Adres e-mail

D.DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ ODBIERANE BĘDĄ ODPADY
19.Ulica

20.Nr domu

21.Nr lokalu

E. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY
22.Kraj

23.Województwo

24.Miejscowość

25.Ulica

26.Nr domu

27.Nr lokalu

28.Kod pocztowy

F. ADRES DO KORESPONDENCJI ( należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby składającego deklarację, wskazany w
dziale E)
29.Kraj

30.Województwo

31.Miejscowość

32.Ulica

33.Nr domu

34.Nr lokalu

35.Kod pocztowy

G.OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
36.Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ................... osób ( podać liczbę).

37. Oświadczam, że bioodpady, stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym na terenie nieruchomości

wskazanej w części D (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi -wpisać znak X we właściwy kwadrat).

 tak
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H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI D
H.1 Stawka opłaty określona w obowiązującej na
dzień składania deklaracji uchwale Rady Miejskiej
w Szczawnie-Zdroju
H.2 Wysokość zwolnienia określonego w
obowiązującej na dzień składania deklaracji uchwale
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju. Wypełniają
tylko właściciele, którzy w G.37. zaznaczyli TAK,
pozostali wpisują zero.
H.3 Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbieranymi z
nieruchomości zamieszkałej wykazanej w części D,
( iloczyn ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość określoną w części G.36. oraz stawki
opłaty określonej w części H.1 pomniejszonej o
wykazane zwolnienie w części : H.2.)
I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
38.Czytelny podpis ( pieczęć) składającego deklarację

39. Miejscowość i data wypełnienia deklaracji

J. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO
40. Uwagi organu

41.Data przyjęcia deklaracji

42.Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1438 ze zm).
2. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące

do czasu złożenia kolejnej deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chyba, że zaistnieją inne okoliczności
określone w ustawie ( art. 6m ust. 1d).
3. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do

danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Szczawna-Zdroju określi 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 ( art. 6o ust.1).

KLAUZULA INFORMACYJNA - Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój ul. KOŚCIUSZKI 17, 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ, NIP:
886-25-72-767 REGON: 890718219, tel. (74) 849-39-16, fax.(74) 843-56-13, e-mail: promocja@szczawno-zdroj.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - kontakt: tel.: (74) 849-39-16, fax. (74) 843-56-13, e-mail: iodo@szczawno-zdroj.pl adres
do korespondencji: URZĄD MIEJSKI w SZCZAWNIE-ZDROJU ul. KOŚCIUSZKI 17, 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zbierania informacji o osobach podlegających opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, prowadzenia postępowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej, wykonania umowy lub podjęcia
działań przed zawarciem umowy, realizacji zgłoszenia, realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt c 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).
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmiot realizujący umowę o wywóz odpadów komunalnych, Poczta Polska S.A., bank
obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący
się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone
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7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
8. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3. i będzie skutkowało
wszczęciem z urzędu postępowania podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI
Część A. Obowiązek złożenia deklaracji
Deklarację pierwszą należy składać 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
zobowiązany jest 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.
Część B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji
Należy wybrać rodzaj podmiotu składającego deklarację:
Właściciel nieruchomości -osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której przysługuje tytuł prawny
do nieruchomości na podstawie aktu notarialnego lub orzeczenia sądu, lub która na innej podstawie prawnej została wpisana, jako właściciel do księgi
wieczystej.
Użytkownik wieczysty-osoba lub podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości na podstawie umowy o użytkowaniu wieczystym.
Współwłaściciel nieruchomości-w tym współużytkownik wieczysty nieruchomości, (gdy nieruchomość przysługuje niepodzielnie dwóm lub więcej
osobom prawnym lub fizycznym).
Zarząd/ Zarządca wspólnoty, spółdzielni-trwały zarząd będący prawną formą władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.
Inne podmioty władające nieruchomością-osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna, która włada nieruchomością, jako użytkownik,
najemca, dzierżawca itp.
Część C Dane identyfikacyjne, Część D Dane nieruchomości, z której odbierane będą odpady, Część E Adres zamieszkania/adres siedziby,
Część F Adres do korespondencji
Należy wpisać dane identyfikujące składającego deklarację zgodnie z tytułami poszczególnych rubryk.
W sytuacji, gdy deklarację składa zarządca nieruchomości wspólnej lub inny podmiot, części C1 nie wypełnia się. Natomiast w sytuacji, gdy
deklarację składa właściciel/użytkownik wieczysty nieruchomości części C2 nie wypełnia się.
Część H. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty
(liczba mieszkańców x stawka opłaty – zwolnienie = opłata za gospodarowanie odpadami). Miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa uchwała Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Opłatę należy uiszczać na przyznany indywidualny rachunek bankowy, z góry do 10. dnia każdego
miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wprowadzoną przepisami art. 37 ustawy z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw, w
związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. gmina jest zobligowana określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości obejmujący objaśnienia
dotyczące sposobu jej wypełnienia i informacje wskazane w art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) ( Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r. , str. 1) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Przedmiotowa uchwała ma również zawierać informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.- art. 6n
ust. 1.
Zgodnie z zapisem art. 6m ust. 2 ww. ustawy: 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 zapisami art. 6n ust. 2 ww. ustawy, Rada gminy w uchwale w sprawie wzoru deklaracji
może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 6k ust. 4a przedmiotowej ustawy, Rada gminy w drodze uchwały zwalnia
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych.
Nowelizacja ww. ustawy wprowadza również prawny obowiązek segregacji odpadów. Mieszkańcy
gminy nie mają już możliwości decydowania czy będą segregować odpady. W całej Polsce będą
obowiązywać te same reguły ( podział na 5 frakcji odpadów).
Niniejsza uchwała wprowadza nowy wzór deklaracji uwzględniający ww. zapisy i zmiany.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Burmistrz Szczawna-Zdroju
Marek Fedoruk
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