
Projekt 
 
z dnia  2 kwietnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY HYŻNE 

z dnia 27 marca 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, 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. 6m i 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.) 
Rada Gminy Hyżne  uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Hyżne, stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 
obowiązani są składać w Urzędzie Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103. 

§ 3. Określa się następujące terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: 

1) w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

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. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

§ 4. Określa się, iż dokumentem potwierdzającym dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest oświadczenie właściciela nieruchomości 
o nie zamieszkiwaniu osoby zameldowanej, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą: 

1) przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na platformie ePUAP (elektronicznej Platformie 
Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl), następnie zalogowania się oraz załączenia formularza 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postaci pliku PDF; 

2) deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą 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 ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 
z późn. zm.). 

§ 6. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr XX/122/16 Rady Gminy Hyżne z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2020 r.
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

  

Podstawa prawna: 
Ustawa 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.) 

Składający: 
Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

Termin składania: 

1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 
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. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Hyżne 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Hyżne 
36-024 Hyżne 103 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  Pierwsze złożenie deklaracji   Nowa deklaracja   Korekta deklaracji  

................................................ 
(data złożenia) 

................................................ 
(data zaistnienia zmian) 

................................................
  

(data zaistnienia zmian) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  Właściciel nieruchomości   Współwłaściciel   Najemca, dzierżawca 

  Zarządca nieruchomości wspólnej   Inny  

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  Osoba fizyczna   Osoba prawna 

Imię i Nazwisko  / Nazwa 

PESEL REGON 

Adres zamieszkania / Adres siedziby 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Telefon Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE : 
Kraj  Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość Kod pocztowy Poczta 

Numer ewidencyjny działki 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 marca 2020 r.
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F. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady, stanowiące odpady komunalne 

  nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów, stanowiących odpady komunalne 

G. WYLICZENIE NALEŻNEJ OPŁATY MIESIĘCZNEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Ilość osób 

zamieszkujących 
nieruchomość 

wskazaną w części E 

Stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi (zł) 

Należna opłata 
miesięczna (zł) 

 
 

A x B 

Wysokość 
zwolnienia z tytułu 

kompostowania 
bioodpadów (zł) 

Suma zwolnienia z 
tytułu 

kompostowania 
bioodpadów (zł) 

A x D 

Wysokość 
miesięcznej opłaty 
po uwzględnieniu 

zwolnienia (zł) 
C - E 

A B C D E F 

      

H. OŚWIADCZENIE O NIEZAMIESZKANIU OSOBY ZAMELDOWANEJ  (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

  TAK   NIE 

I. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 

 

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z rzeczywistością. 

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

K. 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 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. D. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych 
przysługują Wójtowi. 
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 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 w 
przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 
W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wójt zawiadamia właściciela nieruchomości  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji 
i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie,  że stanowi podstawę do  wystawienia tytułu 
wykonawczego. 

 

OBJAŚNIENIA 

1. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL . Numer PESEL wpisują do deklaracji właściciele 

nieruchomości będący osobami fizycznymi.  

2. Pierwsze złożenie deklaracji – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Hyżne 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. 

Nowa deklaracja – właściciel nieruchomości zobowiązany jest 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 komunalnymi.  

Korekta deklaracji - właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji do Wójta Gminy Hyżne w przypadku zmiany danych  niebędących podstawą ustalenia 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości, zmiana adresu zamieszkania itp.), a także w przypadku 

konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji  wynikającej np.  z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek.  

3. Wyliczenie miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
 
 
 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Hyżne reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą w Hyżnem pod adresem 36-024 Hyżne 103. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Łukaszem Brymora pod adresem e-mail:  lukasz.brymora@o2.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

Id: DEB4DD6C-CE4D-4B80-AA7C-BF7A8FC46B1C. Projekt Strona 2

mailto:lukasz.brymora@o2.pl


 

 

 

 

 

 

Oświadczenie właściciela nieruchomości o niezamieszkaniu osoby zameldowanej 
 

 

        ………………………………….… 
         (Miejscowość, dnia) 

 

 
………………………………….……………….. 

(Imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

 
………………………………….……………….. 

(Adres zamieszkania właściciela nieruchomości) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………… 

                      (imię i nazwisko) 

  

 

zameldowany/a ……………………………………………………………………………….............................. 

                (adres zameldowania) 

 

nie zamieszkuje pod wskazanym adresem. 

 

 

Przyczyną rozbieżności jest: 

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

                                             (np. praca poza miejscem zamieszkania, pobyt za granicą, nauka) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Hyżne

z dnia 27 marca 2020 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 6n. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która zawiera
dane niezbędne do określenia wysokości opłaty tzn.:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;

7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne;

8) objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia;

9) informacje dotyczące RODO;

10) pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;

11) informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

12) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Rada gminy może również określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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