UCHWAŁA NR RG-XX/222/20
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 24 lutego 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 1, ust. 1a, ust. 1b i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy
Sitkówka-Nowiny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 uchwały.
1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy
Sitkówka-Nowiny ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny osobiście, listownie lub za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej dokument należy
przekazać:
1) w formacie elektronicznym wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 w pełnym odwzorowaniu układu
informacji i powiązań między danymi, w deklaracji w formacie danych PDF, DOC, DOCX, XML zgodnie
z§
17 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).
2) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP (deklaracja powinna być
uwierzytelniona przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowalnego za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym).
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w następujących
terminach:
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. Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
§ 4. Traci moc uchwała Nr RG-XIII/131/15 Rady Gminy Sitkóka-Nowiny w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 2 grudnia
2015 r., poz. 3529).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia....................2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nr ewidencyjny:
Nr deklaracji:

Podstawa prawna

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

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Miejsce składania

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny; 26-052 Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

¨
¨

- obowiązuje od: …………………………………… r.
- obowiązuje od: …………………………………… r.
przyczyna zaistnienia zmiany: ……….……………………………………………………………………………………

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI

C. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)
¨ WŁAŚCICIEL
¨ WŁASNOŚĆ MAŁŻEŃSKA

¨ WSPÓŁWŁAŚCICIEL
¨ UŻYTKOWNIK

NAZWISKO, IMIONA

¨ INNY

…………………………….
PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TELEFONU:

E-MAIL:

NR LOKALU

D. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (należy uzupełnić, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność lub własność ustawową majątkową małżeńską)
NAZWISKO, IMIONA

PESEL

ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁWŁAŚCICIELA
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR TELEFONU:

E-MAIL:

NR LOKALU

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

GMINA SITKÓWKA-NOWINY

KOD POCZTOWY: 26-052

POCZTA: NOWINY

F. ZAMÓWIENIE POJEMNIKÓW NA ODPADY (zaznaczyć właściwy kwadrat, podać ilość)
CHCĘ OTRZYMAĆ POJEMNIKI NA ODPADY:
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G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

¨ Oświadczam, że kompostuję odpady biodegradowalne w kompostowniku przydomowym.
¨ Oświadczam, że nie posiadam kompostownika i nie kompostuję odpadów.
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E zamieszkuje:

……..………….

osób

liczba mieszkańców

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
……………………………..

x

LICZBA OSÓB

…………………………….…..
STAWKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ

=

…………………………….….. zł
OPŁATA MIESIĘCZNA

Wyliczenie miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ulgi
za kompostowanie (dotyczy wyłącznie zabudowy jednorodzinnej):*
……………………………..
LICZBA OSÓB

x

…………………………….…..
STAWKA MIESIĘCZNA ZA OSOBĘ
OBNIŻONA

…………………………….….. zł
=

OPŁATA MIESIĘCZNA OBNIŻONA

* Wysokość ulgi określona została właściwą Uchwałą Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z uwzględnieniem ulgi za kompostowanie w wysokości wyliczonej w niniejszej deklaracji
obowiązuje od dnia 01 lipca 2020 r. zgodnie z terminem określonym w uchwale Nr RG-XVII/186/19 Rady Gminy
Sitkówka-Nowiny z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Św. z 20 grudnia 2019 r., poz. 5287).
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
pouczenie
W przypadku niewpłacenia opłaty w obowiązujących terminach lub wpłacenia jej 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.
..……………………………….

….……………………….…………………….……..……………..…..

miejscowość, data

czytelne podpisy osób składających deklarację

I. ADNOTACJE ORGANU

Data:

Podpis przyjmującego deklarację:

Objaśnienia:
1) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny 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.
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym zmiana nastąpiła.
3) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, kiedy złożenie deklaracji nastąpi do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, oraz w sytuacji, kiedy zmniejszenie zobowiązania z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje w związku ze śmiercią mieszkańca, a deklaracja zostanie złożona w
terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
4) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych
zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
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Dane zawarte w deklaracji podlegają weryfikacji w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
5) Osoby składające deklaracje są zobowiązane wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami bez wezwania, raz na kwartał,
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na rachunek bankowy Urzędu Gminy SitkówkaNowiny nr: 50 84930004 0040 0429 2160 0194.
6) Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub
zespół zamieszkujących razem osób, spokrewnionych lub niespokrewnionych, wspólnie utrzymujących się, jak również osoby,
które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.
7) W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika, zgoda z art. 80a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz dowód uiszczenia opłaty
skarbowej składa się wraz z deklaracją.
8) Wysokość miesięcznej stawki opłaty jest określona w Uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
9) Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właściciel lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli
nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.
10) Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.nowiny.com.pl
Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Sitkówce-Nowinach danych osobowych jest Wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny.
Adres: ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, adres e-mail: nowiny@nowiny.com.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny:
tel.: +48 795626770, adres e-mail: iod@abi-net.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny, związanym ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e
Rozporządzenia, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach.
4. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii
archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym
wykazie akt.
5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na
podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi
pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: podmiotowi,
który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie
będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym
mowa w art. 22 Rozporządzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości ma na celu dostosowanie jej zapisów do
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Z uwagi na fakt, iż nowelizacja ustawy wprowadza możliwość zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, nastąpiła konieczność uzupełnienia deklaracji o zapisy umożliwiające
wyliczenie stawki opłaty uwzględniającej ulgę.
Ponadto zmianie uległy także terminy składania deklaracji. Informację tę należało uwzględnić w nowym
formularzu. W związku z tym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Pyk
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