
UCHWAŁA NR XIII/102/2019
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanych przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1 i 1b, art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po przeprowadzeniu konsultacji 
– Rada Gminy Hażlach

postanawia

§ 1. 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustalić, że deklaracje o których mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
w Urzędzie Gminy Hażlach ul. Główna 57 – pok. nr 5 Sekretariat:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej 
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Traci moc uchwała: Nr I/4/2015 Rady Gminy Hażlach z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kolondra

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 8919



POLA JASNE PROSZĘ WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH) 

PODSTAWA PRAWNA:                                                                                       Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

NAZWA ORGANU, KTÓREMU SKŁADANA JEST DEKLARACJA:             Wójt Gminy Hażlach 

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI:                                                              Urząd Gminy Hażlach, 43-419 Hażlach, ul. Główna 57 

POUCZENIE: niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym                          

w administracji, w związku z art. 6n ust. 1 i art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Składający deklarację ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w deklaracji- zgodnie z art. 56 kodeksu karnego skarbowego. 

I. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, oraz wpisać datę zaistnienia ) 

1. 

 

   DEKLARACJA SKŁADANA PO RAZ PIERWSZY     ……-……-………..  - data powstania obowiązku / zamieszkania na nieruchomości  
                                                                                                                                                                        (dd/mm/rrr)                                  pierwszego mieszkańca 

2. 

    ZŁOŻENIE KOLEJNEJ DEKLARACJI                        …...-……-………     - data zaistnienia zmiany 

       (zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji)                                                        
(dd/mm/rrr) 

      - Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka                                                          - Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości:  

       - Zamieszkanie na nieruchomości:    mieszkańca z innej gminy                          - Przeprowadzka mieszkańca:            do innej gminy  

                                                                  mieszkańca z tej samej gminy                                                                               do tej samej gminy:  

       - Przyjazd mieszkańca z zagranicy:                                                                      -Wyjazd mieszkańca za granicę:    

       - Inny /podać jaki/ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.    KOREKTA DEKLARACJI od ……………………. do ……………………… 

4.    WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU        …...-……-………   - data wygaśnięcia obowiązku 
                                                                                                                                                                                                            (dd/mm/rrr) 

II. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA 

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY HAŻLACH, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

MIEJSCOWOŚĆ  

 

ULICA NUMER DOMU  NR LOKALU 

III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

1. STATUS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

  osoba fizyczna               osoba prawna              jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej               

2. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

            właściciel                        współwłaściciel            zarządca władający nieruchomością          

            inny (np. użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny, posiadacz zależny -  dzierżawca, najemca)      

3. IMIĘ I NAZWISKO (dotyczy osób fizycznych) / NAZWA (dotyczy osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej) 

PESEL                         NIP           

5. ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (dotyczy osób fizycznych) / SIEDZIBA (dotyczy osób prawnych i jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej) 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT  

GMINA MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 

ULICA NUMER DOMU NUMER LOKALU 

NUMER TELEFONU   ADRES E-MAIL   

Załącznik do uchwały Nr XIII/102/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 11 grudnia 2019 r.
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IV. WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać dane) 

        PEŁNOMOCNICTWO        SZTUK: ……………      INNE ……………………………………………… SZTUK: …………… 

……………………………… 

V. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

1. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ 

  

OSOBA / OSOBY / OSÓB 

2. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLANYMI 

(określona w stosownej Uchwale Rady Gminy Hażlach) 

  

ZŁOTYCH / OSOBĘ / MIESIĄC    

3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
     

ZŁOTYCH / MIESIĄC 

VI. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informujemy, że:  

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Hażlach, w imieniu której działa Wójt Gminy z siedzibą ul. Główna 57, 43-419 

Hażlach. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul Główna 57, 43-419 Hażlach / za pośrednictwem poczty e-mail: 

ug@hazlach.pl; /telefonicznie: 33 856 95 55. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Hażlach 

inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@hazlach.pl. 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań dotyczących odbioru odpadów komunalnych wynikających 

z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach.  

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: firma świadcząca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych; 

podmioty zapewniające nadzór autorski i utrzymanie systemów informatycznych; podmioty świadczące pomoc prawną dla administratora, które 

na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane osobowe; oraz organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa / inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Hażlach przetwarzają dane 

osobowe. 

 Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadania, dla którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres 10 lat od 

dnia 1 stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy. Jednocześnie w przypadku konieczności przeprowadzenia egzekucji – przez czas jej 

trwania. 

 Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii / prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych / prawo do żądania usunięcia danych osobowych / prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych / prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych / prawo do przenoszenia danych osobowych / prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul Stawki 2, 00 193 Warszawa). Jednocześnie informuję, że niektóre prawa, o których 

mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. 

 Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Państwa dane osobowe 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały 

profilowaniu. 

   

VIII. OŚWIADCZENIA I PODPISY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
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Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz że zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dot. 

przetwarzania danych osobowych 

Data wypełnienia 

 

Podpis składającego 

IX.  ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 
 

 
SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM FORMALNYM:              DATA    …..-…..-………R.                   PODPIS: ………………………….. 

OBJAŚNIENIA 

CZĘŚĆ I- Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a w przypadku 

zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę w 

zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana. 

- Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące 

do czasu zmiany danych w deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

- W przypadku złożenia nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

stwierdza się nadpłaty       w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona. 

CZĘŚĆ III - W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. 

Obowiązek ten dotyczy również osób fizycznych będących nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Ustanowienie pełnomocnika 

do spraw doręczeń zgłaszane jest organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. Jeżeli właściciel nieruchomości ustanowił pełnomocnika, który             

w jego imieniu podpisuje deklarację, należy wpisać dane właściciela nieruchomości, natomiast podpis na deklaracji składa pełnomocnik.  

CZĘŚĆ IV - Pełnomocnictwo winno być opłacone, o ile w ustawie o opłacie skarbowej nie przewidziano zwolnienia z poniesienia opłat. 

CZĘŚĆ V - Należy zadeklarować liczbę osób zamieszkujących nieruchomość. Wyliczoną opłatę należy uiszczać kwartalnie tj. za styczeń, luty, 

marzec do 15 kwietnia,    za kwiecień, maj, czerwiec do 15 lipca, za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 października, za październik, listopad, grudzień do 

15 stycznia. 
CZĘŚĆ VIII - Podpis na deklaracji składa: osoba fizyczna, albo osoba/y reprezentująca/e osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, albo pełnomocnik. 
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