DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 9 lipca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 3659

Data: 9 lip 2019 13:51:21

UCHWAŁA NR V/48/19
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Kuźnica oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n i art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, i 1629, oraz 2019 r. poz. 730) Rada Gminy
Kuźnica uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kuźnica, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. Deklaracje elektroniczne przesyłane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres
elektronicznej skrzynki podawczej, tj. ePUAP lub Cyfrowy Urząd, podany na stronie podmiotowej Urzędu
Gminy w Kuźnicy w Biuletynie Informacji Publicznej ”BIP”.
2. Deklaracje mogą być przesłane poprzez wypełnienie załącznika elektronicznego zamieszczonego na
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kuźnicy, wnoszonego za pomocą elektronicznej skrzynki
podawczej Urzędu Gminy w Kuźnicy ePUAP lub za pomocą Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.
3. Deklaracja przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być złożona
w formacie: DOC, ODT, JPG, PDF.
4. Deklaracja wnoszona za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna być opatrzona podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/102/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie
gminy Kuźnica oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2897).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
Janusz Bilmin
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Załącznik do uchwały Nr V/48/19
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 27 czerwca 2019 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYMI ,DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 1454, poz. 1629, z 2019 r. poz. 730)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

Miejsce składania deklaracji

Urząd Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Pierwsza deklaracja
□ Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji (data zaistnienia zmian ___-___-_____)

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ Właściciel
□ Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Użytkownik wieczysty
□ Najemca, dzierżawca

□ Współwłaściciel
□ Inny

C. DANE IDENTYFIKACYJNE
C.1. Osoba fizyczna
1.Nazwisko

2.Pierwsze imię, drugie imię

3.PESEL

4. Nr. telefonu

5. Adres poczty elektronicznej

6.Gmina

7.Ulica

8.Nr domu

10.Miejscowość

11.Kod pocztowy

12.Poczta

14.Nazwa skrócona

15.Nr telefonu

9.Nr lokalu

C.2. Pozostałe podmioty
13.Nazwa pełna

16.NIP

17.Regon

18.Osoby upoważnione do reprezentowania: (imię i nazwisko, podstawa umocowania)

C.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
19.Gmina

20.Ulica

21.Nr domu

23.Miejscowość

24.Kod pocztowy

25.Poczta

22.Nr lokalu

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z C.3.
26.Gmina

27.Ulica

28.Nr domu

30.Miejscowość

31.Kod pocztowy

32.Poczta

29.Nr lokalu
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D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje (podać
liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Kuźnica w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty za odbiór
odpadów

33.
osób
34.
zł/osobę

ZMIESZANYCH …............. zł
ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ......................zł
Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 35 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 34)

35.

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 36 należy pomnożyć przez 3 miesiące)

36.

zł/miesiąc
zł/kwartał

Jednocześnie oświadczam, iż odpady z nieruchomości będą zbierane w sposób: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
*□ selektywny
□ zmieszany
Na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik:
TAK / NIE* (niepotrzebne skreślić)
(w przypadku zaznaczenia pozycji ”tak”, proszę podać pojemność kompostownika)
37.Miejscowość, data

M3

38.Czytelny podpis

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, (w skrócie
zwane ,,RODO”).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kuźnica z siedzibą w Kuźnicy, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1.
2. Administrator , zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem: iod@kuznica.ug.gov.pl.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie GMINY Kuźnica, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym , niezbędnym do prawidłowego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność prawidłowego złożenia deklaracji, co może
skutkować wszczęciem przez organ z urzędu postepowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8.W związku z przetworzeniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

Pouczenie:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Kuźnica o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
lub zmiany przez gminę wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel
nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Kuźnica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za kwartał, w którym nastąpiła zmiana.
4. Do osób zamieszkałych na terenie nieruchomości nie zalicza się osób przebywających poza miejscem zamieszkania powyżej 2 miesięcy.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt. 2 albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt
Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowania odpadami biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe , a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 15 dnia po upływie każdego kwartału, którego dotyczy opłata (zgodnie
z uchwałą Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Kuźnica w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowania odpadami
komunalnymi) do 15 kwietnia br. za I kwartał, do 15 lipca br. II kwartał, do 15 października br. III kwartał, do 15 stycznia następnego roku za IV kwartał.
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami.
8. Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy nr 37809300000000112420000010 BS w Sokółce lub w kasie Urzędu Gminy Kuźnica.
9. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kuźnica, pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, przesłać drogą pocztową na wskazany wyżej
adres lub za pomocą platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) w formie formularza elektronicznego lub Cyfrowy
Urząd.
10. Osoba fizyczna wypełnia pola A, B, C.1, C.3, C.4, D.
Objaśnienia:
* selektywne gromadzenie odpadów - gromadzenie w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów.

