
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/314/2019 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

z dnia 9 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości  

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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana jest w Urzędzie 

Miejskim w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3. 

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) deklaracje przesyłane są z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 

zwanej ePUAP w formacie XML; 

2) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem 

potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXV/444/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

  

 Przewodnicząca 

 Rady Miejskiej 

 

Alicja Isalska 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 12 grudnia 2019 r.
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DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:             Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

                                          ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 
 

Składający:                       Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych                      

                                          oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,                       

                                          a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania:            Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 
 

Organ właściwy do złożenia deklaracji:     Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 
 

A. DANE  SKŁADAJĄCEGO  i  CEL  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 
dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi1, dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi2 
 

Objaśnienia do części A  deklaracji: 
- Część A– wypełniają wszyscy właściciele – w tym miejscu  należy wpisać dane składającego deklarację. W zależności, czy składający 

jest osobą fizyczną, osobą prawną, czy też jednostką organizacyjną, należy postawić znak „x” we właściwej kratce. W następnych 

rubrykach należy wpisać nazwisko i imię właściciela lub nazwę podmiotu. Osoby fizyczne podają wyłącznie nr PESEL pozostałe nr NIP. 

Jeśli adres nieruchomości i adres właściciela jest tożsamy po wypełnieniu części A, należy zakreślić znakiem „x” kratkę w części A.2 

przejść do części A3, aby określić rodzaj nieruchomości. 

Jeśli nieruchomość jest: 

* zamieszkała -  na której zamieszkują mieszkańcy- należy wypełnić tylko części A i B i podpisać deklarację 

** w części zamieszkała i w części niezamieszkała -  która jest zamieszkała oraz niezamieszkała – należy wypełnić części A, B, C              

i podpisać deklarację.  
 

 

Składający deklarację: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□   osoba fizyczna              □    osoba prawna          □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

Nazwisko i imię1 / pełna nazwa2 

Numer PESEL1 Numer NIP 2 

Okoliczności i data powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  

 ☐    1. Deklaracja pierwsza – data powstania obowiązku …………………………………………………………………………………… 

 ☐    2. Nowa deklaracja (zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty) – data zaistnienia zmian ………………….. 

   ☐   3. Korekta deklaracji – okres, którego dotyczy korekta ……………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie korekty (w przypadku zaznaczenia kwadratu 3) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A.1 Adres zamieszkania właściciela nieruchomości
1
 / adres siedziby składającego deklarację

2
 

 

Kraj 

 

Województwo Powiat Gmina 

Miejscowość Ulica Nr domu  Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta Telefon kontaktowy Adres poczty elektronicznej 

 

A.2 Adres nieruchomości, dla której składana jest deklaracja 
 

□ 
Jeżeli adres zamieszkania składającego deklarację lub adres siedziby składającego deklarację jest taki sam jak 

adres nieruchomości – proszę zaznaczyć znak „x” i  przejść do części A3. 

miejscowość: 
 

ulica: 

 
nr domu nr lokalu 

A.3 Nieruchomość jest: (*zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1.  □  zamieszkała * 2.  □ w części zamieszkała i w części niezamieszkała ** 

Załącznik do uchwały nr XVIII/314/2019

Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 grudnia 2019 r.
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B. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej 
(wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) 
 

Objaśnienia do części B deklaracji: 

-  Część B- wypełniają wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) 

1. Właściciel oświadcza, ile osób zamieszkuje na terenie nieruchomości, dla której składana jest deklaracja.  

3. Właściciel wylicza wysokość miesięcznej opłaty. Liczbę osób zamieszkujących nieruchomość należy pomnożyć przez stawkę opłaty 

ustaloną przez Radę Miejską. Iloczyn stanowi wysokość miesięcznej opłaty płatnej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.  

4. W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych deklarację składa zarządca nieruchomości. 
 

B.1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja zamieszkuje………….. osób
3
. 

3osoba zamieszkująca – jest to osoba, która w miejscu pobytu realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. w szczególności mieszka, nocuje,       
wypoczywa itp., a miejsce to stanowi centrum życiowe tej osoby. 
Przyczyna zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość , w przypadku zaznaczenia kwadratu 2 w części A.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B.2. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości  zamieszkałej: 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość, której dotyczy deklaracja 1 

 

 
………………..osób 

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalania wysokości tej opłaty 

2  

 

 
Miesięczna kwota opłaty (iloczyn poz. 1 i poz. 2) 

3  

…………………zł/miesiąc 

Kwota opłaty słownie: 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. Oświadczenie właściciela nieruchomości  w części zamieszkałej i w części nie  zamieszkałej:  
(wypełniają właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz w części jest prowadzona działalność 

gospodarcza, społeczna, publiczna) 

C.1. Obliczenie stawki opłaty miesięcznej dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części nie  

zamieszkałej: 

C.2. Kwota opłaty z pozycji B.2.3 
1 

 

 

……...……zł/miesiąc 

C.3. Suma metrów kwadratowych powierzchni lokali niezamieszkałych: 

 
2 

…………………. m
 2

 

 

Przedziały powierzchni 

użytkowej lokali 

niezamieszkałych w 

zabudowie wielorodzinnej 

 

Stawka opłaty za m
2
 określona w Uchwale 

Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalania wysokości tej opłaty 

 

Powierzchnia  

użytkowa  

lokalu 

niezamieszkałego  

w m
2
 

3 

Wysokość opłaty 

 

(iloczyn poz. b i c  

od 4 do 15)  

a b c 
 

 

 

Lokale o 

powierzchni 

użytkowej 

do 50m
2
 

lokal nr …… 
1,35 zł za każdy m

2
  

powierzchni użytkowej ………………m
2
 

4 
……………zł/miesiąc 

lokal nr …… 
1,35 zł za każdy m

2
  

powierzchni użytkowej ………………m
2
 

5 
……………zł/miesiąc 

lokal nr …… 
1,35 zł za każdy m

2
  

powierzchni użytkowej ………………m
2
 

6 
……………zł/miesiąc 

 lokal nr …… 
1,35 zł za każdy m

2
  

powierzchni użytkowej ………………m
2
 

7 
……………zł/miesiąc 
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Lokale o 

powierzchni 

użytkowej 

powyżej 

50m
2 

 

lokal nr …… 
50 m

2
 1,35 zł za każdy m

2
 powierzchni użytkowej 8 

67,50 zł/miesiąc 

powyżej 

50m
2
 

+ 0,50 zł za każdy kolejny m
2
 powierzchni 

użytkowej 
9 

……………zł/miesiąc 

lokal nr …… 
50 m

2
 1,35 zł za każdy m

2
 powierzchni użytkowej 10 

67,50 zł/miesiąc 

powyżej 

50m
2
 

+ 0,50 zł za każdy kolejny m
2
 powierzchni 

użytkowej 
11 

……………zł/miesiąc 

lokal nr …… 
50 m

2
 1,35 zł za każdy m

2
 powierzchni użytkowej 12 

67,50 zł/miesiąc 

powyżej 

50m
2
 

+ 0,50 zł za każdy kolejny m
2
 powierzchni 

użytkowej 
13 

……………zł/miesiąc 

Lokale 

gastrono- 

miczne 

lokal nr …… 
1,35 zł za każdy m

2
  

powierzchni użytkowej ………………m
2
 

14 
……………zł/miesiąc 

lokal nr …… 
1,35 zł za każdy m

2
  

powierzchni użytkowej ………………m
2
 

15 
……………zł/miesiąc 

C.3.1. Suma kwot opłat dotycząca powierzchni lokali niezamieszkałych  

          (poz. 4-15) 

 
16 

…………zł/miesiąc 

 
C.4. Łączna miesięczna kwota opłaty (suma kwot poz. C.2. i C.3.1) 

 

 
………………zł/miesiąc 

Kwota opłaty słownie: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 

 

ADNOTACJE PRZYJMUJACEGO 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 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1438 ze zm). 
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Prudnika 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 obowiązany złożyć do Burmistrza Prudnika  nową deklarację w terminie 

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.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Na podstawie art. 13 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, informuję co następuje: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, 48-200 Prudnik  

ul. Kościuszki 3. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Prudniku,   48-200 

Prudnik ul. Kościuszki 3, tel. 77 4066205, adres email: iodo@prudnik.pl,   

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Prudnik w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi,  na podstawie: 

- Art. 6 ust. 1 lit. „c” 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  

- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie płatności,  podmioty zewnętrzne, którym na podstawie 

umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych. 

5. Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym,  

do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust. 1, Rozporządzenia  

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania . 

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich 

sprostowania. 

8.Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.  

9. Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

11.Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.  
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