
 

 

UCHWAŁA NR XX/144/20  

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn 

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Siekierczyn, tj. w przypadku 

nieruchomości: 

1) na której zamieszkują mieszkańcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

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

1) osobiście w Urzędzie Gminy Siekierczyn, Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn, 

2) listownie za pośrednictwem operatora pocztowego, 

3) elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). 

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony 

jest w formie danych XML za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), 

2) Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy aktualnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 

z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162,  

z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej (e-PUAP), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 162), 

3) format wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 pkt 1 uchwały, składanej drogą elektroniczną oraz układ 

informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, 

4) format wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 pkt 2, składanej drogą elektroniczną oraz układ informacji 

i powiązań między nimi określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 
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§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, na żądanie Wójta Gminy, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn. 

§ 6. Traci moc uchwała nr VI/40/19 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Siekierczyn oraz uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 

maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Siekierczyn. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 3 pkt 4 niniejszej 

uchwały, które wchodzą w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Piotr Kret 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/144/20
Rady Gminy Siekierczyn  
z dnia 24 lipca 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI  KOMUNALNYMI powstającymi na nieruchomości zamieszkałej

Podstawa prawna:
Ustawa z  dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach
(Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  2010,  z późn.  zm.),  uchwała Nr  XX/143/20 Rady Gminy
Siekierczyn  z  dnia  24  lipca  2020  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Składający: Właściciele nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zamieszkanej na terenie gminy Siekierczyn. Przez właścicieli rozumie się
także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne
i  osoby  posiadające  nieruchomość  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne
podmioty władające nieruchomością

Termin składania: W  terminie  14  dni  od  daty  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 miesiąca następującego
po  miesiącu,  w  którym  nastąpiła  zmiana,  w  związku  ze  śmiercią  mieszkańca
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Organ do którego należy złożyć deklarację: Wójt Gminy Siekierczyn

Miejsce składania Urząd  Gminy Siekierczyn,  59-818 Siekierczyn 271

Termin płatności:
do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualny numer 
rachunku bankowego 

CZĘŚC A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

A.1. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□  Pierwsza  deklaracja1 – data powstania obowiązku                   …........... - …............. - …................

□  Nowa deklaracja2  – data zaistnienia zmiany:                          …........... - …............. - …................

□  Wygaśnięcie obowiązku3  – data wygaśnięcia zobowiązania:      …........... - …............. - …................

□  Korekta deklaracji4   – data korekty:                                      …........... - …............. - …................

 CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

 □  Właściciel nieruchomości     □  Użytkownik wieczysty □  Zarządca       

  □  Współwłaściciel                       □  Najemca, dzierżawca □  Inny                                                        

CZĘŚĆ C. DANE  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Imię i nazwisko 2.  PESEL/Data  urodzenia  (podać
w przypadku braku nr PESEL)

3. Nr telefonu (dobrowolnie) 4. Adres e-mail (dobrowolnie)

C 1. ADRES ZAMIESZKANIA
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Miejscowość 10. Ulica

11. Nr domu/nr lokalu 12. Kod pocztowy 13. Poczta
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C 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat

17. Gmina 18. Miejscowość 19. Ulica

20. Nr domu/nr lokalu 21. Kod pocztowy 22. Poczta

CZĘŚĆ D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
KOMUNALNE (wpisać, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
23. Miejscowość 24. Ulica 25. Nr domu/nr lokalu

26. Kod pocztowy 27. Poczta 28. Nr działki w rejestrze gruntów 
(wypełnić w przypadku braku nadania 
numeru budynku)

CZĘŚĆ E. OŚWIADCZENIA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

29. Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

 □ 1. Jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadam  
przydomowy kompostownik o minimalnej objętości 350l/500 m² powierzchni działki  i kompostuję w nim 
bioodpady stanowiące odpady komunalne (w przypadku zaznaczenia należy wypełnić część F i F1)

  □  2. Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
(w przypadku zaznaczenia należy wypełnić tylko część F)

30. Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  E,  niniejszej  deklaracji

zamieszkuje łącznie ….............. osób (podać liczbę osób zamieszkujących, a niezameldowanych).

CZĘŚĆ  F.  OBLICZENIE  OPŁATY  ZA  GOSPDOAROWANIE  ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie
za 1 osobę miesięcznie (zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siekierczyn w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

31.      24,00 zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 32. ….................. osób

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn 
poz. 31 i poz. 32) 33. …................. zł/miesiąc

CZĘŚC  F.  1.  OBLICZENIE  WYSOKOŚCI  ZWOLNIENIA  Z  CZĘŚCI  OPŁATY
ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMKUNALNYMI  DLA  NIERUCHOMOŚCI
WYPOSAŻONYCH W PRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK (wypełnić w przypadku zaznaczenia
pkt 1 w części E poz. 29 )

Wysokość przysługującego zwolnienia od jednej osoby zamieszkałej 34.  3,00 zł

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 35. …................... osób

Wysokość miesięcznego zwolnienia (iloczyn poz. 34 i poz. 35) 36. …...................zł/miesiąc

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (różnica:
poz. 33 i poz. 36) 37. ….................. zł/miesiąc

CZĘŚĆ G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

38. Data 

........................................................................

39. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

.............................................................................................................
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KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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,
zwanego  dalej  „RODO”,  w  celu  spełnienia  obowiązku  informacyjnego  określonego  w  artykule  13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), informuję, iż:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Urząd  Gminy  w  Siekierczynie,  Siekierczyn  271,
59-818 Siekierczyn.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel: 68 411 40 00.
3) Dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu tj. w celu

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ww. ustawy
z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  oraz  świadczenia  usług
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach
albo  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  prawa  lub  podmioty  realizujące  zadania  związane
z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, upoważnione na podstawie zawartej z administratorem
umowy.

5) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
6) Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,.
UWAGA:
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa  członkowskiego,  któremu  podlega  administrator  lub  do  wykonania  zadania  realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) Podanie  danych  w  zakresie  wymaganym  obowiązującymi  przepisami  prawa  jest  obowiązkowe.
W  pozostałych  przypadkach  podawanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny.  Niepodanie
wymaganych  danych  skutkuje  brakiem możliwości  realizacji  świadczenia  usług  przez  Urząd  Gminy
w Siekierczynie.

9) Dana osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

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 późn. 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  Siekierczyn  określa,
w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę
uzasadnione szacunki.

3. Sposób  zbierania  odpadów  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W  przypadku  niedopełnienia  przez
właściciela  nieruchomości  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  podmiot
odbierający odpady komunalne  przyjmuje  je  jako  niesegregowane  (zmieszane)  i  powiadamia  o  tym
Wójta Gminy Siekierczyn oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Siekierczyn 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 opłaty
podwyższonej zgodnej z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Siekierczyn.

4. W  razie  stwierdzenia,  że  właściciel  nieruchomości,  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 
3)uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej osobie przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości,
w celu weryfikacji  zgodności  złożonych informacji  ze  stanem faktycznym, Wójt  Gminy Siekierczyn
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 punktach 1-3.
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OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI

CZĘŚĆ A.
1„Pierwsza deklaracja” - należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej
deklaracji  o  wysokości  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  na danej  nieruchomości.  Pierwszą
deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2 „Nowa deklaracja” - należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  Nowa  deklarację  należy  złożyć
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w związku ze śmiercią
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
3 „Wygaśnięcie obowiązku” - należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku wygaśnięcia obowiązku ponoszenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości .
4 „Korekta deklaracji” - należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku błędu m. in. oczywista omyłka pisarska, błąd
rachunkowy w złożonej deklaracji. 

CZĘŚĆ B.
Przez  właściciela   nieruchomości  należy  rozumieć  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo na piśmie i  złożyć
z deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłata skarbową (17,00 zł).

CZĘŚC C.
C1.  Dane składającego deklarację  umożliwiające weryfikację  i  kontakt  ze  składającym. Należy wpisać  adres
zamieszkania.
C.2. Należy podać adres do korespondencji, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania.

CZĘŚĆ D.
Należy  wpisać  dane  umożliwiające  identyfikację  nieruchomości,  na  której  powstają  odpady  komunalne.
W przypadku posiadania lub władania kilkoma nieruchomościami, należy złożyć odrębną deklarację dla każdej
z tych nieruchomości. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowymi lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli
poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych.

CZĘŚĆ E. 
Poz. 29.
Właściciele  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  mogą  skorzystać
ze  zwolnienia   z  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  którzy  kompostują  bioodpady
stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku  przydomowym.  Wójt  Gminy  Siekierczyn  ma  prawo
skontrolować posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów.

Poz. 30. 
Należy podać liczbę osób zamieszkujących, a nie zameldowanych.

CZĘŚĆ F.
Dane  umożliwiające  wyliczenie  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenie
nieruchomości  zamieszkałej  przez  określoną  liczbę  mieszkańców.  Miesięczna  opłata  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny, która zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Siekierczyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty wynosi 24,00 zł miesięcznie od osoby.

CZĘŚĆ F. 1.
Dane  umożliwiające  wyliczenie  wysokości  zwolnienia  z  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  dla  nieruchomości  wyposażonych w przydomowy kompostownik,  w którym są  kompostowane
bioodpady stanowiące odpady komunalne, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Siekierczyn w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
wynosi 3,00 zł miesięcznie od osoby.

CZĘŚĆ G.
Należy wpisać datę złożenia deklaracji oraz podpisać deklarację przez osobę zobowiązaną do jej złożenia.
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/144/20
Rady Gminy Siekierczyn  
z dnia  24 lipca 2020 r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub

innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Podstawa prawna: Ustawa z  dnia  13 września  1996 r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach
(Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  2010,  z późn.  zm.),  uchwała Nr  XX/143/20 Rady Gminy
Siekierczyn  z  dnia  24  lipca  2020  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Składający: Właściciele nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w  gminach,  na  której  znajduje  się  domek  letniskowy  lub  innej  nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Siekierczyn.
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomość  w  zarządzie  lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością

Termin składania: W  terminie  14  dni  od  daty  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 miesiąca następującego
po  miesiącu,  w  którym  nastąpiła  zmiana,  w  związku  ze  śmiercią  mieszkańca
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Organ do którego należy złożyć deklarację: Wójt Gminy Siekierczyn

Miejsce składania Urząd  Gminy Siekierczyn,  59-818 Siekierczyn 271

Termin płatności:
do 15-tego marca danego roku, jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty powstał po 15 
marca danego roku, opłatę uiszcza się z góry za dany rok w terminie do 15 dnia 
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym obowiązek powstał  

CZĘŚC A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

A.1. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□  Pierwsza  deklaracja1 – data powstania obowiązku                   …........... - …............. - …................

□  Nowa deklaracja2  – data zaistnienia zmiany:                          …........... - …............. - …................

□  Wygaśnięcie obowiązku3  – data wygaśnięcia zobowiązania:      …........... - …............. - …................

□  Korekta deklaracji4   – data korekty:                                      …........... - …............. - …................

 CZĘŚĆ B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

B.1. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

 □  Właściciel/współwłaściciel nieruchomości     □  Użytkownik wieczysty         

  □  Jednostka organizacyjna                                         □  Najemca, dzierżawca                            

  □  Zarządca                                                                    □  Inny 

B.2. RODZAJ PODMIOTU

□  osoba fizyczna □  osoba prawna □  Jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej
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CZĘŚĆ C. DANE  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Imię i nazwisko 2. PESEL/Data urodzenia (podać w przypadku
braku nr PESEL)

3. Pełna nazwa (dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi)

4.  NIP  (dotyczy  właścicieli  nieruchomości  niebędących  osobami
fizycznymi)

5.  REGON  (dotyczy  właścicieli  nieruchomości  niebędących  osobami
fizycznymi)

6. Nr telefonu (dobrowolnie) 7. Adres e-mail (dobrowolnie)

C 1. ADRES SIEDZIBY/ ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Miejscowość 13. Ulica

14. Nr domu/nr lokalu 15. Kod pocztowy 16. Poczta

C 2. ADRES DO KORESPONDENCJI (wpisać, jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania lub 
adres siedziby)
17. Kraj 18. Województwo 19. Powiat

20. Gmina 21. Miejscowość 22. Ulica

23. Nr domu/nr lokalu 24. Kod pocztowy 25. Poczta

CZĘŚĆ D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI 
LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
26. Miejscowość 27. Ulica 28. Nr domu/nr lokalu

29. Kod pocztowy 30. Poczta 31. Nr działki w rejestrze gruntów (wypełnić
w przypadku braku nadania numeru budynku)

CZĘŚĆ  F.  OBLICZENIE  OPŁATY  ZA  GOSPDOAROWANIE  ODPADAMI
KOMUNALNYMI 

Liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub liczba
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 32. ….................. sztuk

Ryczałtowa  stawka  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
(zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  Siekierczyn  w  sprawie  wyboru  metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 33.           180,00 zł/rok

Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(iloczyn poz. 32 i poz. 33) 34. …................. zł/rok

CZĘŚĆ G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

35. Data 

........................................................................

36. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)

.............................................................................................................

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 4515



KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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,
zwanego  dalej  „RODO”,  w  celu  spełnienia  obowiązku  informacyjnego  określonego  w  artykule  13
Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych oraz art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), informuję, iż:

1) Administratorem  danych  osobowych  jest  Urząd  Gminy  w  Siekierczynie,  Siekierczyn  271,
59-818 Siekierczyn.

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel: 68 411 40 00.
3) Dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu tj. w celu

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m ww. ustawy
z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  świadczenia  usług
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach
albo  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  prawa  lub  podmioty  realizujące  zadania  związane
z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, upoważnione na podstawie zawartej z administratorem
umowy.

5) Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
6) Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych,  prawo

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
UWAGA:
- prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne
do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa
państwa  członkowskiego,  któremu  podlega  administrator  lub  do  wykonania  zadania  realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8) Podanie  danych  w  zakresie  wymaganym  obowiązującymi  przepisami  prawa  jest  obowiązkowe.
W  pozostałych  przypadkach  podawanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny.  Niepodanie
wymaganych  danych  skutkuje  brakiem możliwości  realizacji  świadczenia  usług  przez  Urząd  Gminy
w Siekierczynie.

9) Dana osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

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 późn. 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 Siekierczyn  określa,
w  drodze  decyzji,  wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  biorąc  pod  uwagę
uzasadnione szacunki.

3. Sposób  zbierania  odpadów  będzie  podlegał  bieżącej  kontroli.  W  przypadku  niedopełnienia  przez
właściciela  nieruchomości  obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  podmiot
odbierający  odpady komunalne  przyjmuje  je  jako  niesegregowane  (zmieszane)  i  powiadamia  o  tym
Wójta Gminy Siekierczyn oraz właściciela nieruchomości. Wójt Gminy Siekierczyn określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, w którym nie dopełniono
obowiązku  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  stosując  wysokość  opłaty  podwyższonej
zgodnej z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Siekierczyn.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI

CZĘŚĆ A.
A.1.  „Pierwsza  deklaracja”  -  należy  zaznaczyć  znakiem  „X”  w  przypadku,  gdy  dany  podmiot  nie  składał
wcześniej  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości.
Pierwszą  deklaracje  należy  złożyć  w  terminie  14  dni  od  dnia  zamieszkania  na  nieruchomości  pierwszego
mieszkańca.
A.2.  „Nowa  deklaracja”  -  należy  zaznaczyć  znakiem „X”  w  przypadku  zmiany danych  będących  podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć
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w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w związku ze śmiercią
mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
A.3.  „Wygaśnięcie  obowiązku”  -  należy  zaznaczyć  znakiem  „X”  w  przypadku  wygaśnięcia  obowiązku
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości .
A.4. „Korekta deklaracji” - należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku błędu m. in. oczywista omyłka pisarska,
błąd rachunkowy w złożonej deklaracji. 

CZĘŚĆ B.
Przez  właściciela   nieruchomości  należy  rozumieć  także  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

CZĘŚĆ C.
C1. Dane składającego deklarację umożliwiające weryfikację i kontakt ze składającym.

C.1.
Należy wpisać adres zamieszkania/ siedziby zobowiązanego. 

C.2.
Należy podać adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby.

CZĘŚĆ D. 
Należy wpisać dane umożliwiające identyfikacje nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

CZĘŚĆ E.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy obliczyć jako
iloczyn liczby domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz  ryczałtowej  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  która  zgodnie  z  Uchwałą
Nr  XX/143/20  Rady Gminy Siekierczyn z dnia 24 lipca 2020 r.  wynosi 180,00 zł rocznie od jednego domu lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Opłatę  ryczałtową  roczną  właściciele  nieruchomości,  na  których  znajdują  się  domki  letniskowe  lub  inne
nieruchomości  wykorzystywane  na  cele  rekreacyjno-wypoczynkowe  uiszczają  z  góry  za  rok  w  terminie
do 15 marca danego roku, a jeżeli obowiązek ponoszenia opłaty powstał po 15 marca danego roku, opłatę uiszcza
się z góry za dany rok w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym obowiązek powstał.  

CZĘŚĆ G.
Należy wpisać datę złożenia deklaracji oraz podpisać deklarację przez osobę zobowiązaną do jej złożenia.
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr  XX/144/20
Rady Gminy Siekierczyn  
 z dnia 24 lipca 2020 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Sekcja Nr 
pola

Nazwa pola (treść) Typ pola Uwagi

A.1 Pole wybierz 
jeden

Opcje wyboru 1 z 4

Data powstania obowiązku Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

Data zaistnienia zmiany Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

Data wygaśnięcia Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

Data korekty Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

B. Składający 
deklarację

Pole wybierz 
jeden

Opcje wyboru 1 z 6

C. Dane 
składającego 
deklarację

1 Imię i nazwisko Pole edycji

2 PESEL/data urodzenia Pole edycji

3 Nr telefonu (dobrowolnie) Pole edycji

4 Adres e-mail 
(dobrowolnie)

Pole edycji

C.1. Adres 
zamieszkania

5 Kraj Pole edycji

6 Województwo Pole edycji

7 Powiat Pole edycji

8 Gmina Pole edycji

9 Miejscowość Pole edycji

10 Ulica Pole edycji

11 Nr domu/nr lokalu Pole edycji

12 Kod pocztowy Pole edycji

13 Poczta Pole edycji

C.2. Adres do 
korespondencji – 
jeżeli jest inny, niż 
adres do 
korespondencji

14 Kraj Pole edycji

15 Województwo Pole edycji

16 Powiat Pole edycji

17 Gmina Pole edycji

18 Miejscowość Pole edycji
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19 Ulica Pole edycji

20 Nr domu/nr lokalu Pole edycji

21 Kod pocztowy Pole edycji

22 Poczta Pole edycji

D. Adres 
nieruchomości, na 
której powstają 
odpady komunalne

23 Miejscowość Pole edycji

24 Ulica Pole edycji

25 Nr domu/nr lokalu Pole edycji

26 Kod pocztowy Pole edycji

27 Poczta Pole edycji

28 Nr działki w rejestrze 
gruntów (wypełnić w 
przypadku braku nadania 
numeru budynku)

Pole edycji

E. Oświadczenie 
właściciela 
nieruchomości 

29 Oświadczenie dotyczące 
posiadania przydomowego 
kompostownika

Pole wybierz 
jeden

Opcje wyboru 1 z 2

30 Liczba osób 
zamieszkujących 
nieruchomość

Pole edycji

F. Obliczenie opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi

31 Stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi 
w sposób selektywny

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Stała wartość: 24,00 
zł

32 Liczba osób 
zamieszkujących 
nieruchomość

Pole edycji

33 Miesięczna wysokość 
opłaty

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Pole wyliczane 
automatycznie

F.1. Obliczenie 
wysokość 
zwolnienia z części 
opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi dla 
nieruchomości 
wyposażonych w 
kompostownik

Wyświetlane tylko w 
przypadku 
zaznaczenia pola: 
"Jestem właścicielem
nieruchomości 
zabudowanej 
budynkami 
mieszkalnymi 
jednorodzinnymi i 
posiadam 
przydomowy 
kompostownik, w 
którym kompostuję 
bioodpady"

34 Wysokość przysługującego
zwolnienia od jednej osoby
zamieszkałej

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Stała wartość: 3,00 zł

35 Liczba osób zamieszkująca
nieruchomość

Pole edycji
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36 Wysokość miesięcznego 
zwolnienia

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Pole wyliczane 
automatycznie

37 Miesięczna wysokość 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Pole wyliczane 
automatycznie

G. Podpis osoby 
składającej 
deklarację

38 Data Pole edycji

39 Czytelny podpis 
składającego deklarację

Pole edycji
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Załącznik nr 4  do uchwały Nr XX/143/20
Rady Gminy Siekierczyn  
 z dnia 24 lipca 2020 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Sekcja Nr 
pola

Nazwa pola (treść) Typ pola Uwagi

A.1. Cel złożenia 
deklaracji 

Pole wybierz 
jeden

Opcje wyboru 1 z 4

Data powstania obowiązku Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

Data zaistnienia zmiany Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

Data wygaśnięcia Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

Data korekty Pole edycji Wyświetlane tylko w 
przypadku złożenia 
deklaracji

B.1. Składający 
deklarację

Status składającego 
deklarację

Pole wybierz 
jeden

Opcje wyboru 1 z 6

B.2. Składający 
deklarację

Rodzaj podmiotu Pole wybierz 
jeden

Opcje wyboru 1 z 3

C. Dane 
składającego 
deklarację

1 Imię i nazwisko Pole edycji

2 PESEL/data urodzenia Pole edycji

3 Pełna nazwa (dotyczy 
właścicieli nieruchomości 
niebędących osobami 
fizycznymi)

Pole edycji

4 NIP (dotyczy właścicieli 
nieruchomości 
niebędących osobami 
fizycznymi)

Pole edycji

5 REGON (dotyczy 
właścicieli nieruchomości 
niebędących osobami 
fizycznymi)

Pole edycji

6 Nr telefonu (dobrowolnie) Pole edycji

7 Adres e-mail 
(dobrowolnie)

Pole edycji

C.1. Adres siedziby/
zamieszkania

8 Kraj Pole edycji

9 Województwo Pole edycji
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10 Powiat Pole edycji

11 Gmina Pole edycji

12 Miejscowość Pole edycji

13 Ulica Pole edycji

14 Nr domu Pole edycji

15 Kod pocztowy Pole edycji

16 Poczta Pole edycji

C.2. Adres do 
korespondencji – 
jeżeli jest inny, niż 
adres zamieszkania 
lub siedziby)

17 Kraj Pole edycji

18 Województwo Pole edycji

19 Powiat Pole edycji

20 Gmina Pole edycji

21 Miejscowość Pole edycji

22 Ulica Pole edycji

23 Nr domu Pole edycji

24 Kod pocztowy Pole edycji

25 Poczta Pole edycji

D. Adres 
nieruchomości, na 
której znajdują się 
domki letniskowe 
lub inne 
nieruchomości 
wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-
wypoczynkowe

26 Miejscowość Pole edycji

27 Ulica Pole edycji

28 Nr domu/nr lokalu Pole edycji

29 Kod pocztowy Pole edycji

30 Poczta Pole edycji

31 Nr działki w rejestrze 
gruntów (wypełnić w 
przypadku braku nr 
budynku)

Pole edycji

E. Obliczenie opłaty
za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi

32 Liczba nieruchomości, na 
której znajduje się domek 
letniskowy lub innej 
nieruchomości 
wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-
wypoczynkowe

Pole edycji

33 Ryczałtowa stawka opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Stała wartość: 180,00
zł

34 Roczna opłata za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Pole tekstowe 
nieedytowalne

Pole wyliczane 
automatycznie

G. Podpis osoby 
składającej 
deklarację

35 Data Pole edycji

36 Czytelny podpis 
składającego deklarację

Pole edycji
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