
UCHWAŁA NR XVII/ 90 /2020
RADY GMINY ABRAMÓW

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)  - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Abramów przy ul. Szkolna 2 w pok. nr 7, lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

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

1. Układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym 
wzorem deklaracji w formie pisemnej.

2. Składanie deklaracji elektronicznych odbywa się z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej – ePUAP w 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

3. Deklaracje muszą być opatrzone:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze 
zm.) lub

b) profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

4. Po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru.

§ 3. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 marca 2020 r.

Poz. 1869



§ 4. Traci moc uchwała Nr  XVI/87/2020 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2020 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Łysiak
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1) Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub 
niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy 

1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 

 

3. Nr dokumentu         Załącznik  
      do uchwały nr XVII/90/2020 

 Rady Gminy Abramów 
        z dnia 06 marca 2020 r. 

 

2. NIP / PESEL współwłaściciela /współposiadacza (niepotrzebne 

skreślić) 1) 

D-O      

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 ze zm.); 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 
współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 
także innych podmiotów władających nieruchomością;  

 Termin składania: Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo też w razie wystąpienia 
zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.  

Miejsce Urząd Gminy w Abramowie, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów (pokój nr 7, pierwsze piętro). 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 1.Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   q1.deklaracja - powstanie obowiązku            q 2. nowa deklaracja  - zmiana danych  

     q3. korekta deklaracji 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 2.Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. właściciel, użytkownik lub posiadacz  q 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz  

C. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną     ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 3. Rodzaj właściciela/posiadacza  nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

q1. osoba fizyczna  q2. osoba prawna  q3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

 4. Nazwa pełna *, Nazwa skrócona *  / Nazwisko ** Pierwsze imię, drugie imię ** 5. Współwłaściciel/współposiadacz 

 Pola 6, 7, 8, 9, 10, 11  wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany. 
 6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

 

 

 

7. Imię ojca 
 

 

9. Data urodzenia (dzień – miesiąc rok) 
współwłaściciela/współposiadacza  

10. Imię ojca 
współwłaściciela/współposiadacza 
 
 

8. Imię matki 11. Imię matki 
współwłaściciela/współposiadacza 
 

C.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** WŁAŚCICIELA/ POSIADACZA 

 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat  

 15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

 19. Miejscowość 
 
 

23. Numer telefonu  właściciela nieruchomości 

20. Kod pocztowy 

 
 

 

22. Poczta 

 24, Nr rachunku bankowego wskazanego do zwrotu nadpłaty: 
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D-O 2/3 

 

C.3. ADRES ZAMIESZKANIA ** WSPÓŁWŁAŚCICIELA/ WSPÓŁPOSIADACZA 
(Należy wypełnić tylko wówczas, gdy adres zamieszkania jest inny niż w części D.2.) 

25. Kraj 26. Województwo 27. Powiat 

28. Gmina 29. Ulica 30. Nr domu/Nr lokalu 

31. Miejscowość 32. Kod pocztowy 33. Poczta 

D.OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT 

34.Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej zamieszkuje ………………… osób (podać ilość mieszkańców). 
 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Stawka opłaty 

Dla odpadów komunalnych, ustala się stawkę o której mowa w uchwale 

nr ……………. 

Ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość 

KWOTA 

(Kwotę należy podać  
w PLN) 

 

16,00 zł 

35. 36. 

 
F. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY                                                                            

 Kwota miesięcznej opłaty(oblicza i wpisuje właściciel 

(Rubryka 38) 

37. 
 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 
38. Imię 
 
 

39. Nazwisko 

40. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 

41. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ osoby  
Reprezentującej 

G.1. OŚWIADCZENIE I PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁPOSIADACZA/ OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSPÓŁPOSIADACZA 

 42. Imię 43. Nazwisko 

 
 
 
 
 

44. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 45. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej nieruchomością/ osoby 
reprezentującej  
 
 

H. ADNOTACJE WÓJTA 

 46. Uwagi organu  

 47. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

48. Podpis przyjmującego formularz 
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D-O 3/3 

 

 
 

Pouczenie 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 
 

 

Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych 

 

 Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że  

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

jest Wójt Gminy Abramów z siedzibą w Abramowie przy ul. Szkolnej nr 2 tel 81 852 50 01adres email: gmina@abramow.pl ;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres 

Administratora 

3) dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w celu 

dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie przepisów 

ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 późn. zm.) i 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.); 

4) dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od końca 

roku, w którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty; 

5) przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: 

a) dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji,  

b) ich sprostowania,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

e) a także prawo do przenoszenia danych;  

7)  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 

niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych; 

8)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 4, a 

osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania - niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku 

wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   
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