DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 14 grudnia 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Teresa Bożena Koczta

Poz. 6106

Data: 14 gru 2019 13:20:27

UCHWAŁA NR X/63/2019
RADY GMINY RUTKA-TARTAK
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1, art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) uchwala się
co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Rutka-Tartak, zwanej dalej „deklaracją”
określony w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy, właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których
powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości nie zamieszkują mieszkańcy, a także nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
§ 3. Deklaracje, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminach
określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku.
§ 4. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 180).
§ 5. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem podpisanym profilem zaufanym e-PUAP.
§ 6. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 7. Traci moc Uchwała nr XXIV/149/2017 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 2018 r. poz. 43).
§ 8. Traci moc Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski
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Załącznik do uchwały Nr X/63/2019
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 13 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
WYPEŁNIAĆ NALEŻY, RĘCZNIE LUB KOMPUTEROWO, JASNE POLA DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości:
 Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy;
 Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy;
 Nieruchomość która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują
mieszkańcy;
 Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
położonych na terenie Gminy Rutka-Tartak.
w formie pisemnej:
 Urząd Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
w formie elektronicznej:
 ePUAP: https://epuap.gov.pl lub
 Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia: https://cu.wrotapodlasia.pl

Podstawa prawna

Składający

Miejsce złożenia

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji
Wójt Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
A. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak
„X” w odpowiednim polu)

☐ Złożenie pierwszej deklaracji
☐ Korekta deklaracji1
☐ Ustanie obowiązku uiszczania opłaty

data zaistnienia zmiany:
data zaistnienia zmiany:

B. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)
☐ Właściciel, użytkownik, posiadacz
☐ Współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz

☐ Zarząd
C. Dane składającego deklarację
C.1 Imię
C.2 Nazwisko
C.3 Pełna nazwa
(w przypadku osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości
prawnej)

C.5 REGON

C.4 PESEL/NIP

(jeśli został
nadany)

C.7 Adres email

C.6 Numer telefonu

D. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja
D.1 Gmina

RUTKA-TARTAK
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D.2 Miejscowość
D.3 Kod
pocztowy
D.4 Poczta
D.5 Ulica
D.6 Nr domu

D.7 Nr lokalu

D.8 Nr działki
(w przypadku, gdy nieruchomość nie ma przydzielonego adresu lub pod
tym samym adresem jest więcej niż jedna nieruchomość )

E. Adres zamieszkania/siedziby (w przypadku gdy jest inny niż adres podany w punkcie D)
E.1 Miejscowość
E.2 Kod pocztowy
E.3 Poczta
E.4 Ulica
E.5 Nr domu

E.6 Nr lokalu

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości
wskazanej w części D niniejszej deklaracji
bioodpady stanowiące odpady komunalne będą
kompostowane w kompostowniku przydomowym2

☐
Tak

☐
Nie

G. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
G.1 Rodzaj nieruchomości
Nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy 3

☐

Nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy 4
Nieruchomość która w części stanowi nieruchomość na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie
zamieszkują mieszkańcy
Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 5

☐
☐
☐

G.2 Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy.

Gospodarstwo domowe

Miesięczna
stawka opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi

Zwolnienie z części
miesięcznej stawki
opłaty
zagospodarowania
odpadami
komunalnymi

Gospodarstwo domowe jednoosobowe
Gospodarstwo domowe dwuosobowe
Gospodarstwo domowe liczące 3 do 5 osób
Gospodarstwo domowe liczące 6 i więcej osób

G.2.1 RAZEM

Deklaruje
do zapłaty
za miesiąc
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G.3 Nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy.
Rodzaj
pojemnika, worka

Liczba pojemników,
worków na odpady
(szt.)

Deklaruje do zapłaty za miesiąc

pojemnik 120 l
pojemnik 240 l
pojemnik 660 l
pojemnik 1100 l
worek 120 l
G.3.1 RAZEM
G.4 Nieruchomość która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy.
Wysokość opłaty:
Suma G.2.1 i G.3.1
G.5 Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ilość nieruchomości na których
znajduje się domek letniskowy lub
Deklaruje do zapłaty
inna nieruchomość wykorzystywana
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
(szt.)

H. Podpis składającego deklarację

………………………………………….
(podpis)
I. Adnotacje organu

…………………………………………..
(data)
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Pouczenie
1.

2.

3.

4.
5.

6.

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 r.
poz. 1438).
Termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)
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 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne
deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, z dołu, w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na indywidualny
rachunek bankowy z wyjątkiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez
właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, którą należy uiścić z góry, w terminie do ostatniego dnia sierpnia.
Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów,
kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180). Deklaracja złożona w formie
elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacja dotycząca
Rutka-tartak

przetwarzania

danych

osobowych

w

Urzędzie

Gminy

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 oraz art. 14
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż
1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13, 16-406
Rutka-Tartak,
nr
tel.
+48
87 568
72
56
oraz
adresem
poczty
elektronicznej:
sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl .
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1. pod adresem poczty elektronicznej: inspektorodo@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl
2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie przepisów prawa tj. art. 6m ust. 1 a i 1b Ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do celu prowadzenia systemu
gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Rutka-Tartak.
4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane
jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
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rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość
przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA
DANYCH OSOBOWYCH.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.

Objaśnienia
1

Koryguje uprzednio złożoną deklarację w zakresie wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do nieruchomości (m.in.: zmiana ilości osób, zmiana sposobu
gospodarowania odpadami itd.) skutkujący dla miesiąca bieżącego lub dla przyszłych miesięcy.
2

Zgodnie z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwalnia się z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
3

Dotyczy nieruchomości zamieszkałej stanowiącej miejsce w którym osoba składająca deklarację spędza
zazwyczaj czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z
wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych , interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi. Należy wypełnić część G.2
4

Dotyczy nieruchomości, która nie jest zamieszkana przez mieszkańców, ale na jej terenie powstają odpady
komunalne (np. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki
użyteczności publicznej itp.). Należy wypełnić część G.3
5

Dotyczy wszystkich nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Należy wypełnić
część G.5

