
 

UCHWAŁA NR VII.58.2019 

RADY GMINY ŚNIADOWO 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

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

składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Śniadowo oraz terminów i miejsca składania 

deklaracji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 6m ust. 1a i ust. 1b oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Śniadowo w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Śniadowo deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 

w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy w Śniadowie w formie 

papierowej bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo. 

2. Dopuszcza się także składanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj: 

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, 

2) cyfrowego urzędu, 

3) elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.). 

3. Deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym certyfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. 

4. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych DOC i PDF, zgodnie 

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania 

dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 180). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 czerwca 2019 r.

Poz. 3212



§ 6. Traci moc Uchwała Nr II.15.2018 Rady Gminy Śniadowo z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie 

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

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Śniadowo oraz terminów i miejsca składania deklaracji (Dz. Urz. 

Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 5113, z 2019 roku poz. 891). 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy Śniadowo 

Grzegorz Podgórski 
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POLA  JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, 
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ŚNIADOWO 

 

Podstawa prawna:                  art.6 n ust. 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości 
 i porządku w gminach ( Dz.U. z 2018r., poz.1454 ze zm.). 
Składający:                              Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości,                                                 
 współwłaścicieli, użytkownika wieczystego oraz jednostek                                                 
 organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w                                                 
 zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów                                                 
 władających nieruchomością położoną na terenie gminy Śniadowo 
Termin składania deklaracji:  1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości                                                     
 pierwszego mieszkańca  
                                               2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą 
 ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
 komunalnymi 
Miejsce składania:                  Urząd Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo 
Organ właściwy do przyjęcia          Wójt Gminy Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo 
deklaracji:  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
□ Pierwsza deklaracja 
□ Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 
□ Korekta deklaracji 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Składający: 
□ Osoba fizyczna 
□ Osoba prawna 
□ Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających                                                                                        
osobowości prawnej)   

PESEL 
 

REGON NIP 

Numer telefonu E-mail 

 
 

Załącznik do uchwały nr VII.58.2019

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 7 czerwca 2019 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3212



RODZAJ WŁASNOŚCI, POSIADANIA (zaznaczyć właściwą pozycję) 

□ właściciel, współwłaściciel 

□ użytkownik wieczysty 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

□ inny podmiot władający nieruchomością 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Kraj 
 
 

Województwo Powiat 
 

Gmina 
 
 

Ulica Nr domu 

Miejscowość 
 
 

Kod pocztowy Poczta 
 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY □ Taki sam jak w części D 
Gmina 
 

Ulica Nr domu / Nr lokalu / Nr działki 
 (w przypadku nie nadania nr domu) 
 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

F. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady 
komunalne gromadzone będą w sposób: 

□ selektywny     □ zmieszany 

G. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, 
DEKLARUJĄCYCH SEGREGACJĘ ODPADÓW 

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

zamieszkuje  ………  osób/osoby. (należy podać liczbę mieszkańców) 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od gospodarstwa 
domowego wynosi: 
 

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego – 24,00 zł; …… (liczba gospodarstw), 
2) od gospodarstwa domowego 2-3 osobowego – 48,00 zł; …… (liczba gospodarstw), 
3) od gospodarstwa domowego 4-5 osobowego – 86,00 zł …… (liczba gospodarstw), 
4) od gospodarstwa domowego 6-cio  i więcej osobowego – 94,00 zł. …… (liczba gospodarstw), 

Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …..…. zł. 

(słownie złotych ..………………………………………………………………………………………). 

(stawki   określone   obowiązującą   uchwałą   Rady   Gminy  Śniadowo   w   sprawie   wyboru   
metody   ustalania   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty 
na terenie Gminy Śniadowo) 
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H. DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, NIE 
DEKLARUJĄCYCH SEGREGOWANIA ODPADÓW 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji  
zamieszkuje ……… osób/osoby. (należy podać liczbę mieszkańców) 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 40,00zł od jednego 
mieszkańca/miesiąc. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wynosi ………………… zł (słownie złotych  ……..........................................................................). 

(stawka   określone   obowiązującą   uchwałą   Rady   Gminy  Śniadowo   w   sprawie   wyboru   
metody   ustalania   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty 
na terenie Gminy Śniadowo) 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Powyższą  opłatę  wnosić  będę  co  kwartał bez wezwania  w  terminach  do  15 marca,  

15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku  z możliwością opłaty comiesięcznej  

na wskazany przez Urząd Gminy Śniadowo nr konta 16 8757 1024 3900 0752 2000 0010. 

 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej  
deklaracji 
 
………………………………………                           ………………………………….. 
                    (miejscowość i data)                                                                                               (czytelny podpis) 
   

J. ADNOTACJE ORGANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia 17 
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2018r. poz. 1314 ze zm.) 
 
Wyjaśnienia: 
1.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Śniadowo deklarację  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na 
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Śniadowo nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
3. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w 
których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 
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Objaśnienia 
dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

 
1. Selektywne gromadzenie odpadów – gromadzenie w oddzielnych workach poszczególnych rodzajów odpadów, z 
podziałem na: 

a) szkło należy zbierać do worka koloru zielonego, 
b) papier i tekturę należy zbierać do worka koloru niebieskiego, 
c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny metal należy zbierać do worka koloru żółtego, 
d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru brązowego 

 
2. Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta uchwałą nr VII.57.2019 
Rady Gminy Śniadowo z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości  na terenie Gminy 
Śniadowo. 
 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. 
UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę: 

I. Administrator danych osobowych 

Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, tel. 86 3090800. 

II. Inspektor Ochrony Danych 
Urząd Gminy w Śniadowie, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo, e-mail: iod@sniadowo.pl 

III. Cele i podstawy przetwarzania 
1. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

w gminie. 
2. Podstawą przetwarzania jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 

oraz w szczególności: 
b) ustawa z dnia 13 września 1996r. u utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018., 

poz.1454 ze zm.) 
IV. Okres przechowywania danych 

Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, 
określonym w pkt. III, na podstawie 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 (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67). 

V. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
1. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi/zadania. 
2. W przypadku umowy podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu jej zawarcia. 
3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
 
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 
 
 
                                                                                       …................................................... 
                                                                                                                                                                  (czytelny podpis) 
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