DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 27 listopada 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 7889

Data: 2019-11-27 14:55:23

UCHWAŁA NR XIV/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 6n ust. 1 pkt 1oraz art. 6m ust. 1a, 1b 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 Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Miejskim w Kuźni Raciborskiej w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych.
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w ktorym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy czym opłatę
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.
3) do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca danej nieruchomości.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie
Miejskim w Kuźni Raciborskiej w wersji papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy
Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl.
2. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(t.j. Dz. U. 2019, poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U.
2019 r., poz. 700 ze zm.).
3. Dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1,
składanej za pomocą komunikacji elektronicznej, określa się format elektroniczny oraz układ informacji
i powiązań między danymi w formacie danych XML.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
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§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/81/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3993 z późn zm.).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Kasprzyk
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Załącznik do uchwały Nr XIV/122/2019
Załącznik nr 1
Rady Miejskiej w
Raciborskiej
doKuźni
Uchwały
Nr ……………………….
Rady
Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 21 listopada 2019 r.
z dnia …………………………………

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB
RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 2010)

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej: 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

Miejsce
składania:
Termin
Składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub do 10 dnia miesiąca następującego po dniu, w którym nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia opłaty, za wyjątkiem o którym mowa w art. 6m, ust. 5, pkt 1
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
PIERWSZA DEKLARACJA
(na podstawie art. 6m ust 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

…………………………………..
(data powstania obowiązku opłaty)

NOWA DEKLARACJA (na podstawie art. 6m ust 2 ustawy
z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

………………………………….
(data powstania obowiązku opłaty)

KOREKTA DEKLARACJI
(na podstawie art. 81 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)
(Do korekty należy dołączyć pisemne uzasadnienie)

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU

od……………….do…………….
(okres którego korekta dotyczy)

……………………………………
(data wygaśnięcia obowiązku )
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C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
WŁAŚCICIEL
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
UŻYTKOWNIK WIECZYSTY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA I OSOBA POSIADAJĄCA NIERUCHOMOŚCI
W ZARZĄDZIE LUB UŻYTKOWANIU
INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 1
Rodzaj składającego: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
OSOBA FIZYCZNA
OSOBA PRAWNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………..…...….
Osoba upoważniona do reprezentowania 2
…………………………………………………………………………………...………………..
…………………………………………………………………………………………………….
IDENTYFIKATOR

REGON: ……………...……. PESEL/NIP: ….…………….…

ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
KRAJ:

WOJEWÓDZTWO:

POWIAT:

GMINA:

ULICA:

NR DOMU:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

NR LOKALU:

W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa Zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający
nieruchomością.
2
Podać należy imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego oraz podstawę umocowania tj.
pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp.
1
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 3

GMINA:

ULICA:

NR DOMU:

MIEJSCOWOŚĆ:

KOD POCZTOWY:

POCZTA:

NR LOKALU:

NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki)

F. OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Zgodnie z obowiązkiem określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji
zamieszkuje …………………………( należy podać liczbę mieszkańców)
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji przebywam
tylko czasowo w okresie od ……….……………….. do ………………..…….…. i zamieszkuje
tam w tym czasie …………………. osób 4
G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY

………………
(liczba mieszkańców)

x

………………… = …………………………………..
(stawka opłaty)

( iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………zł
słownie złotych …………………………………………………………………………………..
(dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne)

Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację.
Wypełnia właściciel nieruchomości zamieszkały na stałe poza miejscem wskazanym w deklaracji w części E,
a przebywający tam jedynie czasowo. Należy wskazać dokładny okres przebywania czasowego lub planowany
okres przebywania. Zmiana terminu pobytu oraz liczby osób wymaga zmiany deklaracji.
3
4
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H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI5, KOMPOSTUJĄCYCH
BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU
PRZYDOMOWYM
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części E niniejszej deklaracji posiadam
kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.
TAK

NIE (nie posiadam kompostownika)

Wyliczenie miesięcznej opłaty z uwzględnieniem zwolnienia o którym mowa w art. 6k ust.4a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwolnienie z tytułu kompostowania
bioodpadów):
(…………………… x ………………. ) - (…………………... x ........................) = …………………………………………
liczba mieszkańców
stawka opłaty
liczba mieszkańców
1,00 zł
miesięczna opłata z uwzględnieniem
zwolnienia

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób
selektywny, z uwzględnieniem zwolnienia o którym mowa w art. 6k ust.4a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wynosi ……………zł
słownie złotych ……………………………………………………………………………………

5

budynek mieszkalny jednorodzinny - zgodnie z art. 3 ust.2a Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz.1186 ze zm.) to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i nazwisko

Data

Podpis
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J. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:
1. W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, 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 2019 r., poz. 1438 ze zm.)
Objaśnienia
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
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.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza
Miasta Kuźnia Raciborska 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.
3. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska,
w drodze decyzji, określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę
dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione
szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
4. W przypadku, gdy deklaracja jest składana przez pełnomocnika właściciela nieruchomości, do deklaracji
należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.).
5. Jeżeli deklaracją objęta jest nieruchomość będąca współwłasnością, współwłaściciele mogą złożyć wspólnie
jedną deklarację; w takim przypadku w części D deklaracji należy wpisać dane jednego z nich, zaś dane
pozostałych współwłaścicieli składających deklarację należy podać w załączniku do deklaracji. Dane każdego z
tych współwłaścicieli należy umieścić w osobnym załączniku. Wszyscy współwłaściciele składający wspólną
deklarację podpisują deklarację w części I deklaracji podając datę składania podpisu. W przypadku braku
możliwości złożenia wspólnej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, wspólną deklarację może złożyć
część współwłaścicieli, wówczas pozostali współwłaściciele, którzy nie złożyli wspólnej deklaracji
zobowiązani są złożyć odrębne deklaracje. Jeżeli współwłaściciele nie składają wspólnej deklaracji każdy z
nich zobowiązany jest złożyć odrębną deklarację.
6. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4
lub przesłać drogą pocztową na wyżej wskazany adres.
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W części G
Wypełnia właściciel nieruchomości jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy, spółdzielnie, wspólnoty
mieszkaniowe oraz właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki
mieszkalne jednorodzinne. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w
Kuźni Raciborskiej
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 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 (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Miasto Kuźnia Raciborska reprezentowana przez Burmistrza, dane
kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-420 Kuźnia Raciborska. Kontakt z inspektorem ochronnym
danych możliwy jest poprzez e-mail oraz telefonicznie. Dane te znajdują się na stronie internetowej BIP
Urzędu Miasta.
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi
polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie
Gminy, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach..
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3
do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz
podmiotom przetwarzającym:
- spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie Gminy: dane podmiotu znajdują się ma stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej
5. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz
ustaw odrębnych.
6. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-091 Warszawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i
1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
8. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar UE, nie będą również profilowane ani automatycznie
przetwarzane.

