
Projekt

z dnia  22 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie 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 (j.t. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) 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 z późn. zm.2)), Rada Miasta i Gminy 
Białobrzegi uchwala , co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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, a 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. 

§ 3. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
przy wykorzystaniu elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, Cyfrowego Urzędu lub za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.)

2.  Format elektroniczny deklaracji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i jest określony w formacie 
danych XML, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180). 

3.  Deklaracje przesyłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ) Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.).

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XI/099/2015 Rady Miasta i Gminy 
Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. woj. mazowieckiego 
z 24.11.2015 r., poz. 9423). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
01.05.2020 r. 

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r., poz. 1309, 1693, 1815, 1571 
2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r., poz. 1579
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI,CZARNYM 
LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

* Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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 (art. 6m 
ust.1 u.c.p.g.). 
** 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. 
*** W przypadku wystąpienia w złożonej deklaracji błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek bądź wypełnienia jej niezgodnie z 
ustalonymi wymaganiami właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć jej korektę (art.81 §1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa). 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …… 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia …. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
 
 
Podstawa prawna:       Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.    
                                         poz. 2010 z późn. zm.) 
 
Składający:                   Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów władających nieruchomościami,  
                                       na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe w   
                                      rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
Termin składania:       W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej    
                                        nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym   
                                        nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie   
                                        odpadami komunalnymi  
 
Miejsce składania :  Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi 
deklaracji  
A. NAZWA ORGANU DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 
 

                                                        BURMISTRZ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

B. CEL SKŁADANIA DEKLARACJI2) 

1. Okoliczności powodujące złożenie deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

       1. pierwsza deklaracja /data powstania obowiązku ponoszenia opłaty*) (dzień - miesiąc – rok) └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 

       2.  zmiana danych zawartych w deklaracji**) (dzień - miesiąc – rok) └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 

        3. korekta deklaracji***) (dzień - miesiąc – rok) └───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 
   

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

 1. właściciel               2. współwłaściciel        3. użytkownik wieczysty         4. zarządca nieruchomości  
 

  5. spółdzielnia mieszkaniowa             6. inny podmiot władający (jaki?)…………………………. 

 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE  
D.1 Osoba fizyczna 
3. Nazwisko 
 
 

4. Pierwsze imię  
 

5. Drugie imię 
 

6. PESEL 
 

           

 
 
7. Nr telefonu 
 
 

8. Adres e-mail 

D. 2 Inny podmiot 
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9. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników / Nazwa pełna 
 
 
 
10. Numer identyfikacji podatkowej 
 
 

11. Numer KRS 
 

12. Numer telefonu 
 
 

13. Adres e-mail 
 
 

14. Osoba upoważniona do reprezentowania 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________ podstawa umocowania _______________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________ podstawa umocowania _______________________________________________________ 
 

Sposób reprezentacji________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
D. 3 ADRES DO KOREPONDENCJI  

15. Kraj 
 
 

16. Województwo 
 

17. Powiat 
 

18. Gmina 
 
 

19. Ulica 20. Nr domu 
 
21. Nr lokalu 

22. Miejscowość 
 
 

23. Kod pocztowy 24. Poczta 

D. 4 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  

25. Gmina  
 
 
  

26. Ulica 27. Nr domu 

28. Nr lokalu 

29. Miejscowość 
 
 

30. Kod pocztowy 31. Poczta 

32. Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

  1. zabudowa jednorodzinna (należy wypełnić część E, H)              

  2. zabudowa wielorodzinna (należy wypełnić część F ,H) 

 3. domek letniskowy (należy wypełnić część G, H)             

 
E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESKAŁE W ZABUDOWIE 
JEDNORODZINNEJ 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
D.4 niniejszej deklaracji zamieszkuje osób : 

33. Należy podać liczbę mieszkańców 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 34.  Stawka opłaty 

Wysokość opłaty miesięcznej (należy podać w PLN) 
(iloczyn  poz. 33 oraz stawki z poz. 34)  

35. 
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Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
D.4 niniejszej deklaracji zagospodarowuję odpady poprzez 
kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym 
 

36. 

  1. Tak         2. NIE 

Wysokość należnego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym  (należy podać kwotę w PLN) 
(iloczyn poz. 35 deklaracji x 5 % zwolnienia, którego wysokość 
została wskazana w odrębnej uchwale) 

37. 

 Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia 
(należy podać kwotę w PLN) (różnica pomiędzy kwotą z poz. 
35 a kwotą zwolnienia z poz. 37) 
 

38. 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE W ZABUDOWIE 
WIELORODZINNEJ 
 
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
D. 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje osób : 

39. Należy podać liczbę mieszkańców 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca 40.  Stawka opłaty 

Wysokość opłaty miesięcznej (należy podać w PLN) 
(iloczyn  poz. 39 oraz stawki z poz. 40)  

41. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 
LETNISKOWY 
 Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje 
się domek letniskowy 
 

42. 

H. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

43. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 
 
 
└───┴───┘-└───┴───┘-└───┴───┴───┴───┘ 

44. Czytelny podpis/y z podaniem imienia i nazwiska, pieczęć 
osoby upoważnionej / reprezentującej 
 

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 (Dz. U. 2019r. poz. 1438 z 
późn. zm.). 
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OBJAŚNIENIA 
1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer 
PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nie prowadzące 
działalności gospodarczej, NIP w przypadku pozostałych osób podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu. 
2. Wysokość miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 
3. Załącznikami do deklaracji w szczególności mogą być: 
- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika; 
- oświadczenia, wyjaśnienia i dokumenty urzędowe potwierdzające dane wykazane w deklaracji lub jej zmianie. 
 

Klauzula informacyjna 
W związku z realizacją wymogu 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 (Rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych) informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 
prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy                   w 
Białobrzegach jest: Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, adres: Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi. 

2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w 
zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, a także przysługujących Państwu uprawnień, 
mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie za pomocą 
adresu: iod@bialobrzegi.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi – przetwarza Państwa dane w celu 
wszczęcia oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie Ustawy Kodeks postepowania 
administracyjnego. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Państwa dane mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, a także ich przenoszenia. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych 
osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach 
ochrony danych osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych. 

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r., która weszła w życie 
6 września 2019 r., w celu zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, konieczne jest określenie nowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Nowy wzór deklaracji jest przeznaczony zarówno dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych jak i dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. Wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania, informacje wskazane w art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także warunki 
i tryb jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, wzór deklaracji zawiera 
informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne.
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