
 

 

UCHWAŁA NR XVI/126/2020 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 31 stycznia 2020 r. 

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

składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), Rada 

Gminy Żelazków uchwala, co następuje: 

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

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów stanowiące 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa deklarację, o której mowa  w § 1. 

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który kompostuje 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie nieruchomości składa 

oświadczeni, o którym mowa w § 1. 

2. Deklarację właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Żelazków w terminie 

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku zmiany danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 1 i ust. 2 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

3. Miejscem składania deklaracji jest Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Żelazków, Żelazków 138, 

62-817 Żelazków. 

4. Deklarację można nadać także w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.). 

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej Urzędu Gminy w Żelazkowie na platformie ePUAP (epuap.gov.pl); 

2) układ informacji i powiązań między nimi zostanie określony po sporządzeniu formularza i jego rejestracji 

w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacj; 
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3) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 

zaufanym ePUAP. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VII/62/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Józef Leśny 
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Numer ewidencyjny 
 
 
 

           Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr XVI/126/2020 

           Rady Gminy Żelazków 

           z dnia  31 stycznia 2020 r. 

            

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI   
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY1 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB 

RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010  

z późn. zm.) 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żelazków 
Organ właściwy do 
przyjęcia deklaracji:  

Wójt Gminy Żelazków 
 

Miejsce składania: Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138, 62 – 817 Żelazków 
Termin składania: Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminach 

określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2010 z późn. zm.)  

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 
Pierwsza deklaracja  

Dotyczy opłaty od miesiąca:                               -                                         
                                                             (miesiąc)                     (rok) 

 
Nowa deklaracja  
(w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

 
Dotyczy opłaty od miesiąca:                               -                                         
                                                             (miesiąc)                     (rok) 

 
Korekta deklaracji  

Dotyczy opłaty od miesiąca:                               -                                         
                                                             (miesiąc)                     (rok) 

Deklaracja składana w związku z : 

                                                                                                                                                                                                                                              
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
B.1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna 

 osoba prawna 

 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

B.2. Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 właściciel (użytkownik wieczysty lub posiadacz) 

 współwłaściciel (współposiadacz) 

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 inny podmiot władający nieruchomością (np. dzierżawca, najemca) 

B.3. Dane identyfikacyjne składającego deklarację 
 

Imię i nazwisko/Nazwa pełna   

 

                    
PESEL  NIP 

 
TELEFON  
 

 
C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
Kraj: 
 
 

Województwo: 
 

Powiat: 
 

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 
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Miejscowość: 
 
 

Kod pocztowy: 
 

Poczta: 
 

 

D. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY (należy wypełnić jeśli jest inny niż w części D) 
Kraj: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

 
Gmina: 
 

Ulica: Nr domu: 
 

Nr lokalu: 

Miejscowość: 
 

Kod pocztowy: 
 

Poczta: 
 

 
E. INFORMACJE STANOWIĄCE PODSTAWĘ OBLICZENIA OPŁATY 
Obowiązująca wysokość stawki opłaty określona w uchwale Rady Gminy Żelazków w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz wysokość stawki wynosi: 
 
 
przy zadeklarowanej zbiórce selektywnej:                                                zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesięcznie 
E.1. Informacja dotycząca kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
 

 

przy zadeklarowanym kompostowaniu:                                                zł/osobę zamieszkującą nieruchomość/miesięcznie 
E.2. Liczba osób zamieszkująca nieruchomość wskazaną w części C 
Na terenie nieruchomości zamieszkuje: 
 
 

                                                           
 (należy podać liczbę mieszkańców) 
E.3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obliczana jako iloczyn ilości 
zadeklarowanych osób i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 
 
 

                                         osoby    x                                            zł/osobę    =                                                 zł/miesiąc 
(liczba osób zamieszkujących                          (miesięczna stawka opłaty                                    (wysokość miesięcznej opłaty) 
     daną nieruchomość)                                                    za osobę)     

 
G. ZAŁĄCZNIKI 
 

1.                                                                                                                                                                                                                       
 
2.                                                                                                                                                                                                                        
 
3.                                                                                                                                                                                                                       

 
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
 

                                                                                                                                                                                                                   
                        (miejscowość i data)                                                                                                                                             (czytelny podpis) 

 
I. ADNOTACJE ORGANU 
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POUCZENIE 
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. 2019, poz. 1438 ze zm.). 

 

OBJAŚNIENIA 
1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 

2. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości, na której zamieszkuj mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć  

w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

3. Nową deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany ilości osób związanych 

z przeprowadzką, urodzeniem dzieci, zgonami osób, zmianą sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 

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

4. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy 

metody (zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  

5. Dla każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – należy złożyć osobną deklarację. 

6. Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnych oraz terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono w odrębnych uchwałach. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2010 z późn. zm.). 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych), 

informujemy, że:  

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Żelazków z siedzibą: Żelazków 138, 62-817 

Żelazków reprezentowana przez Wójta Gminy. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na 

adres e-mail ug@zelazkow.pl, telefonicznie pod numerem 62 769 10 08 lub tradycyjną pocztą na adres 

wskazany powyżej. 

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail obronacywilna@zelazkow.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 

komunalnych,   

w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz 

obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz Ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

 a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

 b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

 c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

 d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

 przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa.  
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Załącznik do Deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi  

 

 

 ......................................................................          
   (imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 
 

....................................................................... 
                   (adres nieruchomości) 

 

....................................................................... 
 

 

  Oświadczenie o kompostowaniu bioodpadów 
 

 Oświadczam, że jako właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym na terenie nieruchomości. W związku z powyższym korzystam ze zwolnienia w całości  

z obowiązku posiadania worka/pojemnika na te odpady. 

Na podstawie art. 6k, ust. 4, pkt 4b oraz 4c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.): 

 W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację (deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi): 

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3) uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu 

weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym - wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do 

zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca,  

w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1–3. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym w przypadku kompostowania bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym określa obowiązująca Uchwała Rady 

Gminy Żelazków w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

 Oświadczam, iż zapoznałem się z przewidzianymi konsekwencjami niedopełnienia obowiązku 

kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym. 

 
 

       _______________________________                          _______________________________  
                                 (miejscowość, data)                                                                                  (czytelny podpis) 
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