
UCHWAŁA NR VIII/63/19
RADY GMINY W PLATERÓWCE

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Gminy w Platerówce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Platerówka w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację sporządzoną na odpowiednim formularzu, o którym mowa w § 1, należy złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka, lub

2) za pośrednictwem operatora pocztowego, lub

3) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) Urzędu Gminy 
w Platerówce.

2. Deklaracje, o których mowa w § 1, należy złożyć:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 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

§ 3. 1. Deklarację w formie elektronicznej należy złożyć w formacie .xml za pomocą elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), dostępnej pod adresem strony internetowej 
www.bip.ugplaterowka.nv.pl.

2. Układ informacji i powiązań między nimi wynika z załącznika do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700).
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§ 4. Właściciele lub zarządcy nieruchomości zobowiązani są, na żądanie Wójta Gminy Platerówka, 
przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające dane zawarte w deklaracji, o której mowa w § 1, 
w szczególności potwierdzenie/oświadczenie dotyczące zamieszkiwania w innym miejscu niż miejsce 
zameldowania lub o objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miejscu aktualnego pobytu

§ 5. Traci moc uchwała nr XI/72/16 Rady Gminy w Platerówce z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerówka.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
M. Mazur
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    Załącznik do uchwały nr  VIII/63/19 
Rady Gminy w Platerówce 

z dnia 12.12.2019 r. 
 

POLE JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI  

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Składający:  Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku 
zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Organ do którego należy złożyć deklarację:  Wójt Gminy Platerówka. 

Miejsce składania  Urząd Gminy w Platerówce, Platerówka 20, 59-816 Platerówka. 

Termin płatności:  do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.  
 

CZĘŚĆ A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  
 
             □ pierwsza deklaracja                                                  □ korekta danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian ____-____-________ )  
 

1.1. Przyczyna złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat, * niewłaściwe skreślić) 
 
□ zmiana liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym                 □ zmiana miejsca zamieszkania: *w tej samej gminie/* poza gminą 
 

□ zbycie*/zakup* nieruchomości                                                                         □ inna: …………………………………………. 
 

CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

2. (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

  □ Właściciel nieruchomości                    □ Najemca, dzierżawca                                                                   □ jednostka organizacyjna 

  □ Użytkownik wieczysty                         □ osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie 

  □ Współwłaściciel                                   □ Inny: ………………………………………………. 

CZĘŚĆ C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

3. Imię i nazwisko/Pełna nazwa podmiotu  
 
 

4. PESEL  5. NIP (prow. dział. gosp.)  

C 1. Adres zamieszkania/siedziby  

6. Gmina  
 

7. Ulica  8. Nr domu  9. Nr lokalu 
 
 

 10. Miejscowość  
 

11. Kod pocztowy  12. Poczta  13.Nr telefonu  14. e-mail 
 
 

C 2. Adres do korespondencji (wpisać jeśli jest inny niż adres zamieszkania)  

15. Gmina  
 

16. Miejscowość  17. Ulica  

18. Nr domu  
 

19. Nr lokalu  20. Kod pocztowy  21. Poczta  

CZĘŚĆ D. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

22. Miejscowość  

 

23. Ulica  24. Nr domu  

 

25. Nr lokalu  

 

26. Kod pocztowy  27. Poczta  
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CZĘŚĆ E. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 

 
28. Oświadczam, że moja nieruchomość zamieszkiwana jest przez ………………… osób.  
                                                                     (należy podać liczbę osób zamieszkujących, a nie zameldowanych)  

29. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:  

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 

(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość miesięcznej opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  

1 2 3 

□ 1 osoba 18,50 zł …........................ zł 

□ 2 osoby 37,00 zł …........................ zł 

□ 3 osoby 55,50 zł …........................ zł 

□ 4 osoby 74,00 zł …........................ zł 

CZĘŚĆ F. Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostowniach  

30.Oświadczam, że bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostuję na terenie mojej nieruchomości w przydomowym kompostowniku1 (należy 
zaznaczyć właściwy kwadrat)  

❑ TAK     ❑ NIE 

1 Przez kompostownik należy rozumieć specjalną skrzynię, pojemnik służący do kompostowania bioodpadów. Kompostownikiem nie jest miejsce 
(pryzma) na gruncie, na którym składowane są bioodpady. 

CZĘŚĆ F.1. Wyliczenie wysokości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości wyposażonych w 
przydomowy kompostownik  (należy wypełnić w przypadku zakreślenia w pkt 30 opcji „TAK”) 

31. Kwota miesięcznego zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami wynosi: 

Ilość osób zamieszkujących 

nieruchomość 

(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

Kwota  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość miesięcznego zwolnienia 

z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

1 2 3 

□ 1 osoba 1,00 zł …........................ zł 

□ 2 osoby 2,00 zł …........................ zł 

□ 3 osoby 3,00 zł …........................ zł 

□ 4 osoby 4,00 zł …........................ zł 

□ 5 osób i więcej 5,00 zł …........................ zł 

 

CZĘŚĆ F.2 Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dotyczy właścicieli nieruchomości, w których bioodpady 
kompostowane są w przydomowym kompostowniku 

32.Miesięczna kwota opłaty 
(wyliczona w pkt. 29) 

33.Kwota miesięcznego zwolnienie w opłacie za 
gospodarowanie odpadami 

(wyliczona w pkt. 31) 

34.Miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

( 1-2=3) 

1 2 3 

 
 

……………………………. zł 
 
 
 

 
 

……………………….…… zł 

 
 

…………….………….. zł 
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CZĘŚĆ G. Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady. 

35. Biorąc pod uwagę wielkość pojemnika oraz ilość pojemników moja miesięczna opłata wynosi: 

Wielkość pojemnika 

(zaznaczyć właściwy kwadrat)  

Ilość 

pojemników 

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

(liczba pojemników*stawka) 

1 2 3 4 

□ pojemnik 110 l i 120 l …................ 5,40 zł …........................ zł 

□ pojemnik 240 l …................ 10,80 zł …........................ zł 

□ pojemnik 1100 l …................ 54,00 zł …........................ zł 
 

CZĘŚĆ H. Wyliczenie łącznej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wypełnić jeśli występuje stawka w części E lub F i 

G 

36. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałej 

(część E lub F.) 

 

 

…...................................... zł 

37. Opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości 

niezamieszkałej, na której powstają 

odpady (część G.) 

 

…....................................... zł 

38. Łączna miesięczna opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

 

 

 

….................................... zł 

CZĘŚĆ I. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ  

39. Data wypełnienia  

 

 

…............................................................................... 

40. Imię i nazwisko składającego deklarację  

 

 

…................................................................. 

41.Podpis składającego deklarację  

 

 

….................................................................................. 

POUCZENIE:  
1. 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. z 2019 r., poz. 1438 z zm.). 
2. Zgodnie z art. 6o 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 Platerówka 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 średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.  
3. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości zamieszkałej, który złożył oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i 
kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:  
1) nie posiada kompostownika przydomowego,  
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, lub  
3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności złożonych informacji 

ze stanem faktycznym,  
Wójt Gminy Platerówka stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Utrata 
prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt1-
3.  
4.Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Platerówka określa, w 
drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej w niniejszej deklaracji. 
 

Klauzula informacyjna 
     

      Zgodnie z art. 13 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 osobowych) informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest:  Gmina Platerówka, Platerówka 20, 59-816 Platerówka reprezentowana przez Wójta  
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Wyspiański  (e-mail: januszwyspianski@abi24.eu), tel. +48 600 246 497. 
3. Dane osobowe w Urzędzie Gminy w Platerówce będą przetwarzane w celu: 

a) realizacji deklaracji zawartej pomiędzy Państwem a Gminą, jak też konieczność podjęcia wszelkich działań z tego wynikających oraz na Państwa           
żądanie. 

b) z uwagi na charakter działalności Gminy, podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowić również realizacja 
obowiązków Gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 
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ustaw, ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów 
prawnych, w szczególności: 

− podejmowanie czynności związanych z realizacją umowy na wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z wypełnioną deklaracją. 

− o podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Gminę, które będą przechowywane przez okres 5 lat od 
momentu złożenia deklaracji. 

4. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom: 
a) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów; 
b) podmiotom świadczącym usługi  z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji; 
d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń 

Stałych; 
5. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6. Mają Państwo prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych; 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, niemniej nie jest ono  warunkiem złożenia deklaracji oraz świadczenia usług. 
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych. 

Dane osobowe w Urzędzie Gminy w Platerówce nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu ani 
przekazywane do Państw Trzecich. 

 
ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 
Data złożenia deklaracji w Urzędzie Gminy w Platerówce: ………………………………. 
 
                                                                                                                                                                                           …………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby przyjmującej deklarację) 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                           …………………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                    (podpis osoby sprawdzającej deklarację) 
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