
UCHWAŁA NR XVII/108/20
RADY GMINY MARKLOWICE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie 

Gminy Marklowice

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.)

- art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2019 roku poz. 2010 ze zm.),

- art. 4 ust. 1 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1461)

Rada Gminy Marklowice
uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy 
Marklowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Marklowice, w terminie:

1. 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 (zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 4. Traci moc uchwała nr XX/108/16 Rady Gminy Marklowice z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 marca 2020 r.

Poz. 2054



§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice

mgr Krystyna Klocek
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Załącznik do Uchwały Nr  XVII/108/20
Rady Gminy Marklowice
z dnia 27 lutego 2020 r.

DEKLARACJA

 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy)

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)

Składający:
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania:
Urząd Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice

Organ właściwy do złożenia 
deklaracji: Wójt Gminy Marklowice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   pierwsza deklaracja 

    zmiana danych zawartych w deklaracji od    ………………………………………….
                                                                                                    (dzień – miesiąc – rok)

  korekta deklaracji  ………………………………………………………………………
                                                                                                  (dzień-miesiąc-rok)
                                                                                      

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
*dotyczy osób fizycznych                **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Składający:

               osoba fizyczna                     osoba prawna                     jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP** Symbol PKD**

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Tytuł prawny do nieruchomości (podkreślić właściwe)

Właściciel                             współwłaściciel                                                   użytkownik wieczysty                          współużytkownik wieczysty

Posiadacz  samoistny          posiadacz zależny (np. Dzierżawca)…….           Inny (np. zarządca)………..        

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

Gmina

MARKLOWICE
Ulica Nr domu Nr lokalu

Obręb/arkusz/numer działki
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Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

D. OŚWIADCZENIE O DOKONANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM

 

  Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

  Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję  bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne

E OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji zamieszkuje:  …………………………….
                                                                                                                                                                      (liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

………………………………..       x     ………………………………        =                         ………………………………………………… zł
(liczba mieszkańców}                                       (stawka opłaty)                                                    (iloczyn liczby mieszkańców i stawka opłaty)

Wyliczenie kwoty miesięcznego  zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym:

………………………………..       x     ………………………………        =        ………………………………………………………… zł
(liczba mieszkańców}                             (stawka zwolnienia z  opłaty)                  (iloczyn liczby mieszkańców i stawki zwolnienia z opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :

………………………    -   …………………………………………………………..…    =  …………………………………..
 (miesięczna opłata)            (  miesięcznego  zwolnienia z tytułu kompostowania                              (wysokość miesięcznej opłaty
                                                     bioodpadów stanowiących odpady komunalne                                      po uwzględnieniu zwolnienia)
                                                             w kompostowniku przydomowym)

                           

(słownie …………………………………………………………………………………………………………………………… )

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

                                 (miejscowość i data)                                                                                                 (czytelny podpis)

F. ADNOTACJE ORGANU

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 2054



Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zmianami).

2) Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Marklowice pierwszą deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.

3) W  przypadku  zmiany  danych  będących  podstawą  ustalenia  wysokości  należnej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi (zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć
do Wójta  Gminy Marklowice nowa deklarację  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 przypadku,  gdy  w danym miesiącu  na  danej  nieruchomości  mieszkaniec  zamieszkuje  przez  część  miesiąca,  opłatę
za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w  którym  nastąpiła  zmiana,  uiszcza  się  w  gminie,  w  której  dotychczas
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania- począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

5) Właściciel  nieruchomości  nie  może  złożyć  deklaracji  zmniejszającej  wysokość  zobowiązania  z  tytułu  opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny - wyjątek stanowi deklaracja zmniejszająca wysokość opłaty
w związku ze śmiercią mieszkańca, którą należy złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

6) W  razie  stwierdzenia,  że  właściciel  nieruchomości  który  złożył  informację  dotyczącą  posiadania  kompostownika
przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
 Nie posiada kompostownika przydomowego lub
 Nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
 Uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin, w celu zweryfikowania zgodności

informacji dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących
odpady komunalne, ze stanem faktycznym 

-  wójt  stwierdza,  w  drodze  decyzji,  utratę  prawa  do  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Utrata  do  zwolnienia  następuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca,  w  który  stwierdzono  wystąpienie  co  najmniej  jednej
z przesłanek, o których mowa powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie
6 miesięcy  od  dnia,  w którym decyzja  o  utracie  zwolnienia  stała  się  ostateczne  i  wymaga  złożenia  nowej  deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi ( art. 6k. ust. 4a – 4c. ustawy z dnia 13 września 1996r.
O utrzymaniu czystości i porządku w gminach - t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Objaśnienia:

Zgodnie z art.  2,  ust.  1,  pkt 4, ustawy z dnia 13 września 1996r. (t.j.  Dz. U. z 2019 r.,  poz.  2010) o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, przez właściciela nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne  i  osoby  posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością.

Wysokość  opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  oblicza  się  jako  iloczyn  liczby  mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz aktualnej stawki opłaty, przyjętej Uchwałą Rady Gminy Marklowice.

Opłatę kwartalną za 3 miesiące należy wpłacać bez wezwania w terminach do: 15 kwietnia za I kwartał danego roku, 15 lipca
za II  kwartał  danego roku,  15 października za III  kwartał  danego roku oraz do 28 grudnia  za IV kwartał  danego roku,  na
indywidualny rachunek bankowy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Marklowice.
Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych,  przy czym
okresem rozliczeniowym są terminy wskazane powyżej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: 

W związku z realizacją wymogów określonych w 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 „RODO”),  informujemy o  zasadach  przetwarzania  Pana/Pani  danych  osobowych oraz o  przysługujących Panu/Pani
prawach z tym związanych.

1. Administratorem pozyskanych i  przetwarzanych danych osobowych jest  Gmina Marklowice reprezentowana przez
Wójta Gminy Marklowice. 

Dane adresowe Urzędu Gminy Marklowice: 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, tel. 32 4592800.
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2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Jordan tel. 324592825, iodo@marklowice.pl
3. Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  realizacji  zadań  publicznych  własnych,  zleconych  oraz  wynikających

z podpisanych umów i porozumień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j
RODO. Urząd Gminy Marklowice przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania
bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże
niepodanie  danych  w zakresie  wymaganym przez  administratora  może  skutkować  niemożnością  realizacji  usługi.
W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może
polegać  w  szczególności  na  zapewnieniu  bezpieczeństwa  usług  oferowanych  lub  udostępnianych  poprzez  sieci
i systemy administratora,

4. W Urzędzie Gminy Marklowice przetwarzane są dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane osobowe zwykłe
w zależności od celu i podstawy przetwarzania, 

5. Dane  osobowe  pozyskane  są  od  klientów  urzędu,  osób  trzecich  i  innych  organów  publicznych  w  zależności
od realizowanych zadań,

6. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych,
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia

przetwarzania danych,
8. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  zgodny  z  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia

18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych;
- prawo sprostowania danych;
- prawo do usunięcia danych;
- prawo ograniczenia przetwarzania;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a 
  lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
- prawo do przenoszenia danych.

10. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO,

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 6 – Poz. 2054

mailto:iodo@marklowice.pl

		2020-03-06T13:29:11+0000
	Polska
	Elżbieta Maria Majewska-Góral
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




