Elektronicznie podpisany przez:
Tomasz Olesiak
dnia 13 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR XVII/260/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzin, zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie
Miejskim w Świebodzinie, przy ul. Rynkowej 2, w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być złożona za
pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:
1) deklaracje wraz z wypełnionymi załącznikami przesyłane są za pomocą elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej ePUAP;
2) deklaracje składane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP
powinny zostać opatrzone:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.),
b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub profilem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXI/331/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1541).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z wyjątkiem:
1) lit. G pkt 32 oraz lit. H pkt 36 i 37 załącznika do uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Olesiak
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Załącznik do uchwały Nr XVII/260/2020
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 8 maja 2020 r.

DOŚ-3
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
_____________________________________________________________________________
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM, RĘCZNIE LUB
KOMPUTEROWO

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:

Właściciele nieruchomości, na których:
1. zamieszkują mieszkańcy,
Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.

Organ właściwy
do złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji:

Burmistrz Świebodzina, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
- 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 (art. 6m ust. 2 ustawy).

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Urząd Miejski w Świebodzinie
ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji ( zaznaczyć właściwą odpowiedź):

□

pierwsza deklaracja, obowiązuje od miesiąca _______-________

□

nowa deklaracja, miesiąc nastąpienia zmiany _______-________

□

korekta deklaracji, za okres od _______-_______-_______ do _______-_______-_______

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi
2. Rodzaj zobowiązanego:

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

3. Imię i nazwisko*/Pełna nazwa**
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4. Numer PESEL*

5. Identyfikator REGON**

6. NIP**

7. Numer telefonu/adres e-mail:

C. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
8. Stosunek prawny do nieruchomości (zaznaczyć właściwą pozycję):

□

właściciel nieruchomości

□

współwłaściciel nieruchomości

□

użytkownik wieczysty

□

współużytkownik wieczysty

□

zarządca nieruchomości

□

inny podmiot władający nieruchomością, jakie:…………………….……..……………………….(np. użytkownik, najemca, dzierżawca)

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
9. Kraj

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

19. Numer/y i obręb geodezyjny działki/ek (wypełnić w przypadku braku numeru domu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E. ADRES ZAMIESZKANIA (jeżeli jest inny niż w D)
20. Kraj

21. Województwo

22. Powiat

23. Gmina

24. Ulica

25. Nr domu

27. Miejscowość

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu
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30. Numer/y i obręb geodezyjny działki/ek (wypełnić w przypadku braku numeru domu)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

F. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
31. Rodzaj nieruchomości (oznaczyć właściwe pole)

□ nieruchomość zamieszkała
G. INFORMACJA O KOMPOSTOWANIU- PODSTAWA ZWOLNIENIA Z CZĘŚCI OPŁATY (dotyczy
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi)
32. Informacja o kompostowaniu odpadów w przydomowym kompostowniku (zaznaczyć właściwą odpowiedź)

□ posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunale na terenie nieruchomości
□ tak

□

nie

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
33. Liczba osób zamieszkujących:

34. Miesięczna stawka opłaty w zł

36. Wysokość miesięcznego zwolnienia właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym z części opłaty za kompostowanie

35. Wysokość opłaty miesięcznej w zł
(poz. 33 x poz. 34)

37. Kwota zwolnienia:

………………zł………………gr
38. Łączna wysokość miesięcznej opłaty – pomniejszona o część zwolnienia za kompostowanie
(kwota z poz. 35 pomniejszona o kwotę z poz. 37)

………………zł………………gr
słownie………………………………………………………………………………………………………………….….)

I.

UWAGI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO
ZŁOŻENIA DEKLARACJI (w przypadku osoby upoważnionej do złożenia deklaracji wymagane jest dołączenie
pełnomocnictwa).
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Oświadczam, że dane zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą.
39. Data wypełnienia deklaracji:
………………………………………
(Miejscowość, dzień, miesiąc, rok)

40. Czytelny podpis składającego deklarację/osoby upoważnionej do złożenia deklaracji:

K. ADNOTACJE ORGANU

L. Podpis i pieczęć przyjmującego deklarację

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200
Świebodzin;
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pan Krzysztof Pukaczewski,
e-mail: pukaczewski@hotmail.com;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku gminy Świebodzin gospodarowania odpadami
komunalnymi (w tym naliczenia i ewentualnej egzekucji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
skutecznego złożenia dokumentu. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi spowoduje konieczność wydania przez Burmistrza Świebodzina decyzji określającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu upłynięcia 10 lat od momentu złożenia przez
Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia postępowania
egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji
obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi
informatyczne, pocztowe;
 organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania;

Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać sią z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
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dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator
wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych,
nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

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 2019r. poz. 1438 ze zm. ).
Objaśnienia:
1. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki,
organizacje i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością (użytkownik, najemca, dzierżawca).
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Świebodzina deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Świebodzina nową 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. Korekta deklaracji dotyczy błędów pisarskich lub błędów rachunkowych.
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Świebodzina określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miejską
w Świebodzinie metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.
6. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać raz w miesiącu bez wezwania, z dołu w terminie do
ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Świebodzin lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie, przy ul. Rynkowej 2.
7. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (wyjątkiem jest zmiana związana ze śmiercią mieszkańca –
deklaracja zmieniająca wysokość zobowiązania musi być złożona w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia).
8. Deklaracja dotyczy jednej nieruchomości zamieszkałej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia
odrębnych deklaracji na każdą nieruchomość zamieszkałą.
9. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin
nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a.
Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono
wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1-3.
10. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, 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.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska, w drodze uchwały, uwzględniając konieczność
dostosowania do obowiązujących przepisów oraz zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
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. Z 2019 r. poz. 730 ze zm.) wprowadziła obowiązek wprowadzenia klauzuli informacyjnej do
przedmiotowej uchwały.
Natomiast ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.) wprowadziła m.in. częściowe zwolnienie
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Termin wprowadzenia zmian ustalono na 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie tych przepisów, wobec czego w tym zakresie zwolnienie z kompostowania wchodzi w życie
z dniem 1 września 2020 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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