DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Nowak

Poz. 3419

Data: 2020-04-28 15:50:22

UCHWAŁA NR XXVI/288/20
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIERCIU
z dnia 21 kwietnia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n w zwiazku z art. 6m 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.), na wniosek Prezydenta Miasta
- Rada Miejska w Zawierciu
- uchwala§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie
Miejskim w Zawierciu w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
2. Informacje o nieruchomościach zamieszkałych określonych w załączniku nr 2 do uchwały, składają wraz
z deklaracją właściciele/zarządcy nieruchomości wielorodzinnych.
§ 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana
pisemnie w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub przy ul. Krzywej 3,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
§ 4. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie i za pośrednictwem opublikowanego formularza
w formacie XML, według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.
2. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym,
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.).
3. Układ informacji i powiązań formularza deklaracji wymienionej w § 1, składanej w formie
elektronicznej, określa załącznik nr 3 do uchwały.
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4. Przekazanie deklaracji następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza wymienionego
w ust. 2 i przesłanie go na elektroniczną skrzynkę podawczą Gminy Zawiercie na Platformie Usług
Administracji Publicznej (platforma ePUAP), www.epuap.gov.pl.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.
§ 6. Traci moc Uchwała NR XLIII/424/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Beata Chawuła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/288/20
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE
GMINY ZAWIERCIE
Podstawa prawna
Składający
Miejsce
i
sposób
składania deklaracji
Organ
właściwy
złożenia deklaracji
Termin składania

do

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Zawiercie

Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2

Referat Gospodarki Komunalnej, Zawiercie ul. Krzywa 3

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Prezydent Miasta Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie

pierwsza deklaracja - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na
danej nieruchomości.

każda następna deklaracja w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiany ilości osób
zamieszkałych na terenie nieruchomości, zmiany stawki opłat) w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę uiszcza się
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM
CZARNYM LUB NIEBIESKIM
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel
 współwłaściciel
użytkownik wieczysty
jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny …………………………………………………………………………………………………….
pełnomocnik
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Rodzaj Składającego (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej



Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być udzielone
na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu z uiszczoną opłatą
skarbową 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlegają
opłacie skarbowej.
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Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/ Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
……………………………………………………………
imię i nazwisko / pełna nazwa
……………………………….……….
Imię ojca (dotyczy osób fizycznych)

………………………………………....
Imię matki (dotyczy osób fizycznych)

PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP i REGON (dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
PESEL

NIP

REGON/KRS

ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) / ADRES SIEDZIBY (dotyczy osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy

Nr lokalu

Adres e-mail

ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż wskazany powyżej)
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Ulica
Nr domu

E. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części D niniejszej
deklaracji, dotyczące wytwarzania popiołu (zaznaczyć fakultatywnie)
Oświadczam, że:
wytwarzam popiół na nieruchomości
nie wytwarzam popiołu na nieruchomości
F. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej wskazanej w części D niniejszej
deklaracji, dotyczące posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania
w nim bioodpadów
Oświadczam, że:
posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
nie posiadam kompostownika
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G. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

GROMADZONYMI I ODBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY
1. Ilość osób zamieszkujących daną
nieruchomość

………………………
Należy podać łączną liczbę mieszkańców

2. Miesięczna stawka opłaty od osoby

……………………...

3. Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami (iloczyn ilości osób
zamieszkujących nieruchomość oraz
miesięcznej stawki opłaty od osoby)
4. Miesięczna stawka zwolnienia od osoby
z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – dotyczy nieruchomości
jednorodzinnej w przypadku kompostowania
bioodpadów w przydomowym kompostowniku
5. Kwota przysługującego zwolnienia (iloczyn
liczby osób i miesięcznej stawki zwolnienia od
osoby z części opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi)
6. Wysokość opłaty miesięcznej z
uwzględnieniem zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
kompostujących bioodpady na terenach
nieruchomości jednorodzinnych (wysokość
opłaty miesięcznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi pomniejszona o kwotę
zwolnienia)

………………x …………… = …………………
(liczba osób x miesięczna stawka) = opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

……………………...

……………… x …………… =
…………………
(liczba osób x miesięczna stawka zwolnienia) =
kwota przysługującego zwolnienia

……………… - …………… = …………………
Wysokość opłaty miesięcznej (poz.3) - kwota
przysługującego zwolnienia (poz. 5) = wysokość
opłaty miesięcznej z uwzględnieniem zwolnienia
(poz. 6)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………..
(miejscowość i data)
I.

ADNOTACJE URZĘDOWE

…………………………………………………..
(czytelny podpis składającego deklarację)
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POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 6o 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.) „W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.”
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 do Prezydenta Miasta Zawiercie 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.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO oraz
w celu objęcia wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami i wydania decyzji określającej opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie 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. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,
5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B10,
6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania.

1)

2)
3)

4)

Objaśnienia:
Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający
nieruchomością.
Wypełnia właściciel nieruchomości na terenie, której zamieszkują mieszkańcy (również w przypadku nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza).
Pod pojęciem mieszkańca rozumie się osobę fizyczną mającą na terenie gminy Zawiercie miejsce zamieszkania
w rozumieniu art. 2d rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności
i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008 r., poz. 218, s. 14) – „Miejsce zamieszkania” to miejsce, w którym osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem,
urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi”.
Pod pojęciem selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych rozumie się gromadzenie
i odbieranie odpadów określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawiercie,
w oddzielnych pojemnikach lub workach.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/288/20
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH
Lp.

Adres lokalizacji punktu gromadzenia
odpadów komunalnych (pojemników na
odpady komunalne)

………………………………………………………..
data złożenia

Nr geodezyjny działki oraz karta
mapy, na której usytuowane są
pojemniki na odpady
komunalne

Adres nieruchomości
Ulica

Nr budynku

Liczba osób
zamieszkałych na
wskazanej
nieruchomości

…………………………….…………………………………..
czytelny podpis/podpis pieczęć osoby składającej załącznik
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/288/20
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 21 kwietnia 2020 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/zawiercie2416021/Odpady2020/styl.xsl"?>
<wnio:Dokument
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/zawiercie2416021/Odpady2020/"
xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms"
xsi:schemaLocation="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/zawiercie2416021/Odpady2020/ http://epuap.gov.pl/femodelweb/wzor_lokalny/zawiercie2416021/Odpady2020/schemat.xsd"><wnio:OpisDok
umentu><str:CID>abb6de1a2ac8f1fce7bda2b2cf42fa7b594f6e9a@epuap.gov.pl</
str:CID><meta:Identyfikator
typIdentyfikatora="idFormularza"><meta:Wartosc>zawiercie2416021/Deklara
cja o wysokoĹ›ci opĹ‚aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020</meta:Wartosc></meta:Identyfikator></wnio:OpisDokumentu><wnio:Tres
cDokumentu><wnio:Wartosc><wnio:MiejscowoscDeklaracji>ZAWIERCIE</wnio:Mi
ejscowoscDeklaracji><wnio:NrUchwaly/><wnio:DataUchwaly/><wnio:DataDekla
racji>2020-0410</wnio:DataDeklaracji><wnio:Poz4/><wnio:LiczbaOsob/><wnio:LiczbaOsob2
/><wnio:StawkaZwolnienia/><wnio:Poz5/><wnio:KwotaZwolnienia/><wnio:Poz6
/><wnio:StawkaOplaty/><wnio:Poz3/><wnio:ImieSkladajacego/><wnio:Nazwisk
oSkladajacego/><wnio:Poz2/><wnio:Popiol>0</wnio:Popiol><wnio:Kompostown
ik>0</wnio:Kompostownik><wnio:Poz1/><wnio:MiesOplata/><wnio:Odpady><adr
:Adres><adr:Miejscowosc/><adr:Ulica/><adr:Budynek/></adr:Adres></wnio:O
dpady><wnio:CelDeklaracji>0</wnio:CelDeklaracji><wnio:RodzajPodmiotu>0<
/wnio:RodzajPodmiotu><wnio:TypPodmiotu>1</wnio:TypPodmiotu></wnio:Warto
sc></wnio:TrescDokumentu><wnio:DaneDokumentu><str:Nadawcy><meta:Podmiot
><oso:Osoba><wnio:OsobaKorespondencja/><adr:Adres><adr:Poczta>ZAWIERCIE
</adr:Poczta><adr:Lokal/><adr:Budynek>2</adr:Budynek><adr:Powiat>ZAWIER
CIAĹSKI</adr:Powiat><adr:KodPocztowy>42400</adr:KodPocztowy><adr:Ulica>UL.
LEĹšNA</adr:Ulica><adr:Wojewodztwo>ĹšLÄ„SKIE</adr:Wojewodztwo><adr:Gmin
a>ZAWIERCIE</adr:Gmina><adr:Kraj>POLSKA</adr:Kraj><adr:Miejscowosc>ZAWI
ERCIE</adr:Miejscowosc></adr:Adres><adr:Kontakt><adr:EMail>m.furgacz@za
wiercie.eu</adr:EMail><adr:Telefon/></adr:Kontakt><oso:ImieMatki/><oso:
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ImieOjca/><oso:PESEL/><oso:Imie/><oso:Nazwisko/></oso:Osoba></meta:Podm
iot></str:Nadawcy></wnio:DaneDokumentu></wnio:Dokument>

