UCHWAŁA NR XVIII/87/2020
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 3 czerwca 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. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art 6 n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) Rada Gminy Krzeszyce uchwala co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszyce w brzmieniu określonym w załączniku nr
1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w pkt 1 składają właściciele nieruchomości, na których:
1) zamieszkują mieszkańcy;
2) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Deklarację, o której mowa w pkt 1 właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć osobiście lub za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy w Krzeszycach, ul. Skwierzyńska 16, 66-435
Krzeszyce,
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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.
§ 2. 1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za
pomocą środków komunikacji elektronicznej według poniższych zasad:
1) deklaracja składana za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP musi być
opatrzona:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą aktualnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.
2019r., poz. 162 z późn. zm.);
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r.,
poz. 346 z późn. zm.)
2. Wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podpisanie
podpisem elektronicznym i przesłanie jako załącznika w wiadomości e-mail na adres sekretariat@krzeszyce.pl
§ 3. Tracą moc uchwały:
1. Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce;
2. Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce;
3. Uchwała nr XVII/80/2020 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzeszyce.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Żmijak
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.)
Składający: właściciele nieruchomości na których:
- zamieszkują mieszkańcy,
- nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Termin złożenia: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub 14 dni od dnia
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych nową deklaracje należy złożyć do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
PROSIMY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, WIELKIMI DRUKOWANYMI LITERAMI
A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Gminy Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
66-435 Krzeszyce

B.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT)
Pierwsza deklaracja
Korekta deklaracji, data zaistnienia zmiany …..-……-……
Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji, data zaistnienia zmiany ……-……-………

C.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Imię i nazwisko/pełna nazwa

PESEL

NIP

Tytuł prawny do nieruchomości:
właściciel
współwłaściciel
zarządca

użytkownik wieczysty

współużytkownik wieczysty

inny…………………………………(np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA (JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ
ODPADY)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu
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C.2 ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
KRAJ
POLSKA

Województwo
LUBUSKIE

Powiat
SULĘCIŃSKI

Gmina
KRZESZYCE

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy
66-435

Poczta
KRZESZYCE

Nr lokalu

D.
INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU – podstawa zwolnienia z części opłaty
Wypełnia właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym
Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
E.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1 WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

…………………………………………..X…………………………..=……………………………
Ilość osób zamieszkująca nieruchomość
stawka opłaty(zł)
należna opłata podstawowa
Kwota zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanej
budynkiem jednorodzinnym z części opłaty za
kompostowanie
Kwota opłaty pomniejszona o część zwolnienia za
kompostowanie (DO WPŁATY)
E.2 WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Worek
Liczba
szt. o
poj.
120l

Pojemnik
Liczba
szt. o
poj.
60 l

Liczba
szt. o
poj.
80 l

Liczba
szt. o
poj.
120l

Liczba
szt. o
poj. 240
l

Liczba
szt. o
poj.
1100 l

Liczba
odbiorów

Łączna
kwota
opłaty

Stawka opłaty
(zł)
Kolor niebieski
PAPIER
Kolor żółty
TWORZYWA
SZTUCZNE
Kolor zielony
SZKŁO
Kolor brązowy
BIOODPADY
Kolor czarny
ODPADY
ZMIESZANE
OGÓŁEM
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F.
PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
Imię

Nazwisko

Data składania deklaracji
…………………………
(dzień-miesiąc-rok)

Czytelny podpis składającego deklarację

G.

ADNOTACJE ORGANU (WYPEŁNIA ORGAN PRZYJMUJĄCY DEKLARACJĘ)

POUCZENIE:
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. 2019 poz. 1438 z późn. zm.).
OBJAŚNIENIA:
1.
W przypadku braku numeru adresowego nieruchomości w polu nr domu w części C.2 należy
podać obręb i nr geodezyjny działki, na której jest zlokalizowana nieruchomość.
2.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Krzeszyce 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.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Krzeszycach jest Wójt Gminy
Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, wojt@krzeszyce.pl
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony
Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa
tj. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Ustawy z dnia
6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
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zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu określonym w powyższej deklaracji tj. wypełnienia obowiązków
prawnych, realizacji zadań związanych z ustalaniem i określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a także jej poborem, windykacją i egzekucją.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami 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.krzeszyce.pl); inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów,
przepisów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, tj. przez
okres 10 lat od momentu złożenia deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia
postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami krajowymi lub UE)
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do Inspektora Ochrony Danych;
f) 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. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Deklaracja bez podanych danych
osobowych nie zostanie rozpatrzona.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
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