
UCHWAŁA NR XV/111/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/102/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczytna

Na podstawie art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506), Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczytna w brzmieniu 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr V/29/15 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczytna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzedowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczytnej:
S. Czarnik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lutego 2020 r.

Poz. 1041
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DO-1
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:

A.MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

złożenie  deklaracji korekta deklaracji

3. DATA ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA DEKLARACJI:
3. Należy wpisać miesiąc i rok (miesiąc -   rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY  DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Najemca/ dzierżawca

Zarządca nieruchomości wspólnej

D. DANE  IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU  ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
D.1.1 OSOBA FIZYCZNA
5. Imię i Nazwisko 6.PESEL

7.Telefon komórkowy 8. Adres e-mail

D.1.2 POZOSTAŁE PODMIOTY
9. Nazwa 10. Adres siedziby

11.NIP 12. Telefon komórkowy

13. Adres e-mail

E. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
15. Miejscowość 16. Ulica 17. Numer budynku 18. Numer lokalu

19. Kod pocztowy 20. Poczta

21. Adres do korespondencji (wypełnić  jeżeli inny niż dane nieruchomości zamieszkałej)

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XV/111/20 Rady Miejskiej 
w Szczytnej 
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( t.j. Dz.U.2019.2010,z późn.zm.).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szczytna(właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania.
 W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Burmistrz Szczytnej;   ul. Wolności 42,  57-330 Szczytna

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy
 

2. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Właściciel/użytkownik 
wieczysty/posiadacz samoistny

Współwłaściciel/współużytkownik 
wieczysty/współposiadacz samoistny  Inny (podać jaki)...................

14.Osoba upoważniona do reprezentowania(1)
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F.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

selektywny

F.2 Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:

22.Liczba osób zamieszkałych

F.3 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

23. zł/miesiąc

F.4.  POWÓD ZŁOŻENIA DEKLARACJI:

PIERWSZA DEKLARACJA

ZMIANA SPOSOBU POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

ZMIANA LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ

24. Imię i Nazwisko 25. Data 26. Czytelny podpis

POUCZENIE

H. ADNOTACJE  ORGANU

27. Data wprowadzenia do ewidencji 28. Podpis pacownika

F.1 Deklaruję, że odpady komunalne będą zbierane w sposób: (2) ( zaznaczyć właściwy kwadrat)

Selektywny uwzględniający zwolnienie związane z  kompostowaniem 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym(jedynie dla nieruchomości jednorodzinnych)

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.2019r. poz.1483 z późn.zm. ). 
Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 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.  Zgodnie z art. 6o 
cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  albo uzasadnionych wątpliwości 
co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc 
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

OBJAŚNIENIA:
 1. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania,  nr  dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj.: pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS, itp. 
Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.  
2. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – zwanego dalej: „RODO” informuję, 
że:

1.Administratorem Państwa danych jest Gmina Szczytna reprezentowana przez Burmistrza Szczytnej z siedzibą w 
Szczytnej ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna, tel. 74 8683305, mail szczytna@szczytna.pl .

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: biuro@koptyra.pl lub na 
adres Administratora.

3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, oraz ustawą z dn. 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres  niezbędny do realizacji  w/w celu z  uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6.Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy(obejmujący  Unię 
Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

7.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)prawo dostępu do swoich danych, oraz otrzymania ich kopi;

b)prawo do sprostowania(poprawiania) swoich danych osobowych;

c)prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

d)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);

1. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  wymogiem  i  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych 
osobowych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

2. Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  zewnętrznym  na  podstawie  umowy  powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

.................................................. ..................................................
         (miejscowość i data) (czytelny podpis)
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