
UCHWAŁA NR XXII/233/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieuchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 6m ust. 1,1a, 1b, 2 i 3 oraz art. 6n 
ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Deklarację, o której mowa w § 1 składa się: 

1) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, 

2) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3. 

Ustala się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi jest zgodny ze 
schematami wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP i zostanie określony w drodze publikacji w Centralnym Repozytorium 
Dokumentów, 

2) Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej, zwanej "ePUAP", za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy 
Staszów, 

3) Deklaracje są opatrywane: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu albo 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. 

Deklaracje niezależnie od sposobu jej złożenia składa się w terminach: 

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 którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 5. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Staszowie nr X/79/15 z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Święt. z 2015r. poz. 1848). 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 7. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815; 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r., poz. 150, poz. 284.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/233/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 12 marca 2020 r.

Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019r. poz. 1579) dokonano szeregu zmian w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Rada Miejska w Staszowie obowiązana jest dostosować uchwały wydane 
przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy, do przepisów nadanych nową ustawą. Zgodnie 
z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2019.2010), Rada Miejska w Staszowie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania, informacje wskazane 
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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.), a także pouczenie, że deklaracja 
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach 
i miejscu składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Art. 6m ust. 1a i ust. 1b ww. ustawy stanowi, że deklaracja zawiera dane niezbędne do 
określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i informację, że rada gminy 
określając wzór deklaracji, może wymagać podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwę 
właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby, adres nieruchomości, dane 
stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty, numer telefonu właściciela nieruchomości, adres poczty 
elektronicznej właściciela nieruchomości, inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego, 
a także informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne i uzyskania z tego tytułu zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na charakter norm prawnych zawartych w niniejszej 
uchwale stanowi ona akt prawa miejscowego. Do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na 
obszarze gminy w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminie 
przysługuje prawo na podstawie upoważnień ustawowych, zaś w myśl art. 18 ust. 2 pkt 15 tej ustawy do 
wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami. Mając 
powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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   Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/233/2020
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia  12 marca 2020r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

- nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Podstawa prawna: Ustawa  z  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (t  j.:  Dz.  U.  

z 2019r., poz. 2010 z późn. zm. )

Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością 

Termin składania: -    14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania odpadów
komunalnych;
-   do  10  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym nastąpiła  zmiana  danych  będących
podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

A. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ DEKLARACJE

    BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji    (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□ pierwsza deklaracja                                      …..................................………..
                                                                               data  (dzień-miesiąc-rok)

□ zmiana danych zawartych w  deklaracji       …................................................
                                                                              data zmiany (dzień-miesiąc-rok)

□ korekta deklaracji                                         …................................................
                                                                              data zmiany (dzień-miesiąc-rok) 

2. Uzasadnienie zmiany danych zawartych w deklaracji/ korekty deklaracji: 
(zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka: □                      
Przyjazd mieszkańca (np. z zagranicy, z innej gminy): □                              
Wyjazd mieszkańca (np. za granicę, do innej gminy):□
Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości: □
Inny/podać jaki/…………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć poprzez postawienie znaku X)

□ właściciel                         □ użytkownik wieczysty                                            □ najemca, dzierżawca   
□ współwłaściciel                □ zarządca nieruchomości                                         □ inny
2. Rodzaj właściciela nieruchomości  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□ osoba fizyczna           □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
                                                                                                        (np. wspólnota mieszkaniowa)      
Imię i nazwisko/pełna nazwa 

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

PESEL /NIP
└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

Data urodzenia: Imię ojca: Imię matki:

C1. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA  

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Telefon kontaktowy: Email:
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C2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
          (jeżeli inny jak w rubryce C1)

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

Oświadczam, że:  (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

□ 1.  posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

□ 2. nie posiadam przydomowego kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

E1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej 
w niniejszej  deklaracji zamieszkuje osób:

…………...……….
(należy podać liczbę mieszkańców)

W przypadku wystąpienia różnicy w liczbie osób zameldowanych i zamieszkałych prosimy o uzasadnienie rozbieżności.

 Uzasadnienie:      …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

E2.  Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  mieszkańców,  którzy  
nie gromadzą bioodpadów stanowiących odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym –
 nie korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

     …..………..…...…… zł                    X                  …………..…………..           =     ……………………… zł
    stawka opłaty za jednego mieszkańca                                                          liczba zamieszkałych osób                                    miesięczna opłata  za 
                                                                                                                                                                                                            gospodarowanie 
                                                                                                                                                                                                    odpadami komunalnymi

E3.  Wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dla  mieszkańców,  którzy  
gromadzą bioodpady stanowiące odpady komunalne w  kompostowniku przydomowym –  korzystają ze  
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  (   …..…….…..…… zł         -  .….…...…….… zł  )      X    ..…….…………..      =    ……………………… zł
    stawka opłaty  za jednego mieszkańca             kwota przysługującego                           liczba zamieszkałych osób                        miesięczna opłata  za 
                                                                                     zwolnienia                                                                                                             gospodarowanie 
                                                                                                                                                                                                            odpadami komunalnymi

                                                                                                                                                                

F. POUCZENIE

NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, 
zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  17  czerwca  1966  r.  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  
(tekst jednolity Dz.U. z  2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)
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G. OBJAŚNIENIA

1. Wypełnienie deklaracji następuje komputerowo lub ręcznie,  dużymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.
- w przypadku zaznaczenia „pierwsza deklaracja” należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości ,
-  w  przypadku  zaznaczenia  „zmiana  danych   zawartych w  deklaracji”  należy  podać  datę  nastąpienia  zmiany  danych  będących  podstawą  
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-  właściciel  nieruchomości  może  złożyć  „korektę  deklaracji” służącą  poprawieniu  (skorygowaniu)  danych zawartych  w pierwotnej  deklaracji,  jako  
   podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych.
2.  Zgodnie  z  przepisami  art.6m  Ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  właściciel  
nieruchomości jest obowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania
na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi  właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  złożyć  nową  deklaracje  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca  po  miesiącu,  
w którym nastąpiła zmiana.
3.  Zgodnie  z  art.  6o  cytowanej  ustawy  w  razie  niezłożenia  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  albo  
uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji  właściwy  organ  określa,  w  drodze  decyzji,  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  przypadku  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  średnią  ilość  odpadów  komunalnych  powstających  na  
nieruchomościach o podobnym charakterze.
4.  Zadeklarowaną  kwotę  należy  uiszczać  bez  wezwania  gotówką  w  kasie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Staszowie  lub  u  inkasentów   (sołtysów)  na  
terenie sołectw lub przelewem na rachunek bankowy w terminach:
do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec), 
do 15 czerwca za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec),
do 15 września za III kwartał (lipiec, sierpień wrzesień),
do 15 grudnia za IV kwartał (październik, listopad, grudzień).

H. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

    Na  podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016r.  
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:
1)  Administratorem Państwa  danych  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Staszów z  siedzibą  w Urzędzie   Miasta  i  Gminy w Staszowie  
(ul. Opatowska 31, 28- 200 Staszów, tel. 15 864 83 05).  
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, 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 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów   przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, przez okres 10 lat.  
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)  Państwa  dane osobowych nie  będą przekazywane poza Europejski  Obszar  Gospodarczy (obejmujący Unię  Europejską,  Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
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;
d)  prawo wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa),  w sytuacji,  gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)  Podanie  przez Państwa  danych  osobowych jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych  skutkować  będzie  brakiem  realizacji  celu,  
o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych –
podmiotom odbierającym odpady komunalne, ZETO SOFTWARE Sp. z o. o. z siedzibą  w Olsztynie, a także podmiotom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa.

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

                                                                                                                                                                                                                                                             
…………………………………...…                                                                                                                    …………………………………….
           (miejscowość i data)                                                                                                                                            (czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU
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