
  

UCHWAŁA NR XII/86/20 

RADY GMINY ZBÓJNA 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. 

poz. 150, 284, 875) uchwala się, co następuje: 

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

przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację o której mowa w § 1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Zbójna w formie papierowej 

bezpośrednio lub korespondencyjnie na adres: ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.  

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

1) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zwanej 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 2020 r. poz. 346, 568, 695). 

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. z 2020 r., poz. 1173) 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). 

§ 3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbójna deklarację o wysokości 

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

nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

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

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

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XI/22/16 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa 

Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. poz. 2638). 

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

Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2020 roku. 

Przewodniczący 

Andrzej Lemański 
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Załącznik do uchwały Nr XII/86/20 

Rady Gminy Zbójna 

z dnia 7 lipca 2020 r. 

WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

z nieruchomości w Gminie Zbójna, na których zamieszkują mieszkańcy 

 

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

                              (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875) 

 

Składający:                            właściciel nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Zbójna 

 

Miejsce składania:                 Urząd Gminy w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64   

 

Termin składania deklaracji: 1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca 

                                                      2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 

zmiana będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

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

 

WÓJT GMINY ZBÓJNA 

UL. ŁOMŻYŃSKA 64 

18-416 ZBÓJNA 
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

1. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 □  pierwsza deklaracja                    □  nowa deklaracja                           □  korekta deklaracji  
 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  

 2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

□  Właściciel                        □  Współwłaściciel                          □  Zarządca                    □  Posiadacz 

 

□  Lokator                            □  Inny 
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D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko i imię 

4. PESEL 

D.2. Pozostałe podmioty 

5. Imię i nazwisko/ Pełna nazwa 

6. NIP 7. REGON 8. Numer telefonu 

D.3. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

9. Kraj:   10. Województwo:  11. Powiat: 

12. Gmina:  13. Ulica: 14. Nr domu: 15. Nr lokalu: 

16. Miejscowość: 17. Kod pocztowy:  18. Poczta:  

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

19. Wieś/ulica 20. Nr domu / nr lokalu 21. Numer telefonu 

22. Adres poczty elektronicznej: 

 

F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPŁATY 

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

……………. osób (podać liczbę mieszkańców) 

24. Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące 

odpady komunalne (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym): 

□  tak                                                                  □  nie 

 

25. Wyliczenie kwoty zwolnienia przysługującej z tytułu kompostowania bioodpadów na 1 miesiąc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

= 

  

 

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących                                     Kwota zwolnienia ustalona                                          Wysokość przysługującego       

         nieruchomość                                                              odrębną uchwałą                                                                    zwolnienia 
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G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi  

w sposób selektywny za osobę określona w uchwale Rady Gminy Zbójna w sprawie 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty 

26. 

Wyliczenie opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych  

w sposób selektywny za 1 miesiąc:  
 

 

 

 

 

 

 

X 

  

 

__ 

  

 

 

 

 
   Liczba osób                                           Stawka opłaty dla odpadów                           Kwota zwolnienia wyliczona                                          

zamieszkujących                                      gromadzonych selektywnie                                            w pkt. 25,                                         

  nieruchomość                                            określona w pkt. 26                                     jeżeli nie dotyczy - pominąć                                                                                                 

 określona w poz. 23                                                                                                

27.  

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ/ / OSOBY 

REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji 

Data Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)  

 

I. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
 

Pouczenie: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z ustawą z dnia  

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 

1579, 1655, 1798, 1901, 2070 oraz z 2020 r. poz. 288). 

Wyjaśnienia: 

1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zbójna 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 Zbójna nową 

deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  

Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w odpowiadających 

obowiązującym normom pojemnikach lub w workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, uwzględniając 

następujące parametry: 

1) niebieskie z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę; 

2) zielone z napisem „Szkło kolorowe” z przeznaczeniem na szkło kolorowe; 

3) białe z napisem „Szkło bezbarwne” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne; 
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4) żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania 

metalowe i opakowania wielomateriałowe; 

5) brązowe z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone; 

6) szare z napisem "Popiół" z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych. 

Klauzula informacyjna 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018,  

str. 2) - (w skrócie „RODO"), informuję, że: 

1. Administratorem danych jest Urząd Gminy Zbójna; 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: Urząd Gminy Zbójna; 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora  

w związku ze złożeniem deklaracji w celu naliczenia opłaty za odpady komunalne jak również w celu 

realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6m ust. 1) ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym; 

4. Pani/Pana dane nie będą ujawniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym 

zakończała się sprawa w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną poddane 

ocenie przydatności i przekazane do Archiwum Państwowego; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych oraz do ich 

sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

8. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodane uniemożliwi załatwienie 

sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji; 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

                                               Zapoznałem się: 

 

                                      …………………………………………………. 
                                                    data, podpis 
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