UCHWAŁA NR XXVIII/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 17 września 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłodawa oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłodawa składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanej w §1 niniejszej uchwały określony jest w formacie PDF,
wzór deklaracji przesyła się jako załącznik za pomocą formularza na Platformie ePUAP.
§ 3. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług
Administracji Publicznej (podpisując profilem zaufanym, który zakłada się na platformie ePUAP i potwierdza
w najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym) pod adresem:
www.epuap.gov.pl, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmiana.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/139/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Kłodawa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiński
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/196/2020
Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych (a także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością), na których
powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Kłodawa.

Terminy składania:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Organ:

Burmistrz Kłodawy, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

Miejsce składania:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
pierwsza deklaracja 1) - data powstania obowiązku……………………………………
nowa deklaracja 2)- data zaistnienia zmian ……………………………………………
korekta deklaracji 3) - data zaistnienia zmian …………………………………………
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
2. Forma władania (zaznaczyć właściwy kwadrat):
właściciel
współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna

najemca/dzierżawca

wspólnota
mieszkaniowa/spółdzielnia

inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki) …………………………………..
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

4. Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu (dotyczy osób prawnych lub jednostek organizacyjnych)
5.PESEL (osoby fizyczne)

6. NIP (osoby i inne podmioty 7. REGON (jeśli jest nadany)
prawne)

8. Nr telefonu

9. E-mail

C1. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta
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D. ADRES POŁOŻENIA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 4)
20. Kraj

21. Województwo
POLSKA

23. Gmina

22. Powiat

WIELKOPOLSKIE

KOLSKI

24. Ulica

25. Nr domu

28. Kod pocztowy

29. Poczta

26. Nr lokalu

KŁODAWA
27. Miejscowość

62-650

KŁODAWA

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba osób zamieszkujących, na nieruchomości, wskazanej
w części D.5)

30.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi6), jeżeli odpady komunalne są zbierane
i
odbierane
w
sposób
selektywny,
określoną
w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie.
Proszę wybrać jedną właściwą stawkę

31. Stawka zależna od rodzaju nieruchomości

Miesięczna kwota opłaty (iloczyn liczby z pozycji 30 i kwoty
z pozycji 31.A. lub 31.B.)

32.

osób

31.A. Jednorodzinna

31.B. Wielolokalowa
zł/osobę

zł/osobę
zł

E.1. INFORMACJA O ZWOLNIENIU Z TYTUŁU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW
Oświadczam, że nieruchomość jest nieruchomością
zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
wyposażoną w przydomowy kompostownik i kompostowane
są w nim bioodpady, stanowiące odpady komunalne

33.

Kwota miesięcznego zwolnienia za osobę z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi7), wynikająca
z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w przydomowym kompostowniku, określona
w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie

34.

Suma miesięcznego zwolnienia z opłaty (iloczyn liczby
z pozycji 30. i kwoty z pozycji 34.)

35.

Tak

Nie

zł/osobę

zł

E.2. INFORMACJA O ZWOLNIENIU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE
Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY (T.J. DZ. U. Z 2020 R., POZ. 1348)
Liczba
osób
zamieszkujących
na
nieruchomości,
posiadających Kartę Dużej Rodziny (uprawnionych do
zwolnienia)

36.

Kwota miesięcznego zwolnienia za osobę z tytułu posiadania
Karty Dużej Rodziny, wyliczonej na podstawie
obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie.

37.

Suma miesięcznego zwolnienia (iloczyn liczby z pozycji 36.
i 37.)

38.

Opłata miesięczna, po odliczeniu zwolnień – do zapłaty 8)

39.

osób

zł/osobę

zł
zł

(kwota z pozycji 32., pomniejszona o sumę kwot z pozycji
35. i 38.)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że wskazane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
40. Imię

41. Nazwisko

42.Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

43. Podpis składającego 9)
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G. ADNOTACJE ORGANU

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. z 2020 r, poz. 1427)
Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna
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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że
Państwa dane osobowe są zgodnie z prawem gromadzone i przetwarzane dla celów urzędowych. W szczególności, informuję,
iż:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Kłodawy, z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Marcina Kominiarczyka, 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) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu| z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów określających zakres i tryb działania
archiwum.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu:
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 (gdy są przetwarzane poza niezbędnym zakresem);
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych może skutkować 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. Podmioty te
będą chroniły Państwa dane tak jak Gmina Kłodawa i jej organy.
OBJAŚNIENIA
1)

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2)
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.
3)
Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji w przypadku
konieczności zmiany złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek.
4)
Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ca ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne
budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
5)
Należy podać liczbę osób aktualnie zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych.
6)
Należy wpisać wysokość stawki określonej w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie wyboru
metody i określenia wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7)
Należy wpisać kwotę miesięcznego zwolnienia określonego w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie
w sprawie wyboru metody i określenia wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8)
Zadeklarowana opłata winna być wnoszona bez wezwania, na numer rachunku bankowego wskazany w doręczonej
książeczce opłat, dostępny również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie a także pod numerem telefonu
063 2730622 w terminach określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Kłodawie.
9)
Deklarację podpisuje właściciel lub osoba upoważniona pełnomocnictwem do reprezentowania przed organami
administracji publicznej. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego powinno być udzielone na piśmie
i złożone z niniejszą deklaracją, w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu.
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Uzasadnienie
W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie 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). W związku ze zmianą ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachodzi konieczność dostosowania obowiązującej uchwały do
wymagań ustawowych. Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) obliguje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane
w art. 13 ust. 1 i 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)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała winna również zawierać informacje o terminach i miejscu składania
deklaracji, a także informacje o warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Zmiana terminów składania deklaracji, wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym wymaga zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty. W związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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