
UCHWAŁA NR XV/121/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 8 stycznia 2020 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 .  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6n ust. 1 oraz art. 6m ust 1a, 1b ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2010) Rada Miejska 
w Sośnicowicach uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości zwanej dalej deklaracją, w brzmieniu określonym w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza 
Miasta Sośnicowice w jeden z następujących sposobów:

1) pisemnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach przy ul. Rynek 19,

2) pisemnie wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice,

3) przesyłając w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach za pośrednictwem Systemu 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP).

§ 2. 1. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona jednym z poniższych podpisów 
elektronicznych:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm)

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze 
zm.),

3) podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP.

§ 3. Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w ust. 1 oraz układ informacji i powiązań 
między nimi określa się  w formacie XML, który jest zgodny z zakresem danych zawartych w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przesłanie deklaracji w formacie elektronicznym wymaga wypełnienia właściwego formularza 
określonego w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny 
powinien być kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 
1 ust. 3 pkt 3 niniejszej uchwały.

2. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana 
czasem  przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach deklaracji 
przesłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny 
urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

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

§ 5. Do deklaracji składanej w formie elektronicznej mogą być dodawane dokumenty elektroniczne jako 
załączniki sporządzone w sposób określony przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadanie publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
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§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 23 czerwca 2016r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości położonych na terenie gminy Sośnicowice oraz określenie warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U.Woj.Śl. 2016r. poz. 3768).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Sośnicowicach

Regina Bargiel
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2020 
Rady Miejskiej Sośnicowice 

z dnia 8 stycznia 2020 r. 
 
 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2010). 
 

Składający:  Właściciel nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Sośnicowice. 
 

Miejsce składania: Urząd Miejski w Sośnicowicach, Rynek 19, 44-153 Sośnicowice. 
 

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.   
 

Organ właściwy 
do przyjmowania 
deklaracji: 

Burmistrz Sośnicowic 
Rynek 19 
44-153 Sośnicowice 
 

     

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

1. Cel złożenia deklaracji  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□ pierwsza deklaracja                                                           …………………………………………. 
                                                                                                                                     (data powstania obowiązku opłaty)                
                       

□ zmiana danych zawartych w deklaracji                                ………………………………………….  
                                                                                                                                            (data obowiązywania)                
 

□ korekta deklaracji                                                              …………………………………………. 
                                                                                                                                                (data obowiązywania)                
                                                                                                                                                         
 

 

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

2. Rodzaj podmiotu (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

□ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz                 □ współwłaściciel, współposiadacz 

 

□ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca          □ inny podmiot władający 
     nieruchomość w zarządzie  
B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
*dotyczy osób fizycznych         **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
Składający:  

□ osoba fizyczna                 □ osoba prawna           □ jednostka organizacyjna nieposiadająca  
                                                                               osobowości prawnej  
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Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Nr telefonu 
 

Numer PESEL* 
 

Identyfikator REGON** 
 

Numer NIP** 
 

Adres e-mail 
 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** / ADRES DO KORESPONDENCJI 

Kraj 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

   

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
(należy wypełnić , jeżeli adres jest inny niż wskazany w części B) 

Gmina Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Nr działki  
 

 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

D.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej 

deklaracji zamieszkuje:                        

Liczba mieszkańców Stawka opłaty  

 x  = 
 
 

 
…………………………………(zł/miesiąc) 

D.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wymienionej w części C niniejszej deklaracji:  

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

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

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): 

Liczba mieszkańców Stawka zwolnienia Kwota zwolnienia 

 x  = 
…………………………………(zł/miesiąc) 
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Opłata podstawowa  Kwota zwolnienia  
Miesięczna opłata z 

uwzględnieniem opłaty 

 -  = 
…………………………………(zł/miesiąc) 

D.3. Dotyczy właścicieli nieruchomości posiadających domki letniskowe lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

Ryczałtowa stawka opłaty od domku 
letniskowego lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe: 

Liczba domków letniskowych lub innych 
nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe znajdujące się na 
nieruchomości: 

Roczna kwota opłaty: 
(należy pomnożyć stawkę oraz liczbę 
domków) 

 x  = 

…………………………………(zł/rok) 
     

E. ZAŁĄCZNIKI (ilość)  
 

F. Uwagi 
 
 
 

G. POUCZENIE I OBJAŚNIENIA: 

      
      Pouczenie: 
 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a 
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019r. 

poz. 1438 ze zm.). 
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Sośnicowic w terminie 14 

dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej 

nieruchomości odpadów komunalnych. 
3. W przypadku zmiany danych określonych w deklaracji,  będących podstawą ustalenia wysokości 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Sośnicowic w terminie do 10 dnia następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  
4. Opłatę należy wpłacać na indywidualnie wygenerowany dla każdego zobowiązanego rachunek 

bankowy. 
5. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w ust. 2 albo w przypadkach 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Sośnicowic określi w 
drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.  

6. Jeżeli wpisane w deklaracji stawki opłat nie będą zgodne z obowiązującymi albo gdy 
wymagane rubryki nie zostaną wypełnione lub będą wypełnione błędnie albo zostanie 

użyty niewłaściwy druk deklaracji, to organ wezwie właściciela do niezwłocznego 
uzupełnienia (lub poprawienia) deklaracji.  

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic, z siedzibą: Rynek 19, 
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44-153 Sośnicowice. 
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Adamczyk, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez 
administratora  zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w szczególności w celu realizacji opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami 
prawa oraz podmioty, które zapewniają nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnień i 

obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych 
jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z 

obowiązującym przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane w 
Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt 

utworzonym na  podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
osoby, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
7. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe ponieważ podstawę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

 

   
     Objaśnienia:  

* dotyczy osób fizycznych         
**dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  
 

1. Dokonanie właściwego wyboru w części A i B niniejszej deklaracji należy oznaczyć poprzez 

wstawienie znaku „X”. 
2. Deklarację, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą całą 

nieruchomość i pełną wysokość opłaty, składa właściciel nieruchomości, a w imieniu Spółdzielni 

Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych organ reprezentujący te jednostki.  
3. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu miejskiego w Sośnicowicach ul. Rynek 19 

osobiście, przesłać drogą pocztową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 
4. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Należy wypełnić je komputerowe lub ręcznie, dużymi, 

drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.  
 

Część D 
Wypełnia właściciel nieruchomości. Wymieniona w części D.1. opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawi wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty. Część D.2. wypełniania jest przez 

właścicieli nieruchomości posiadający na nieruchomości przydomowy kompostownik. Część D.3. 

wypełniana jest przez właścicieli nieruchomości posiadający domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 
 
Część E 
W przypadku reprezentowania właściciel nieruchomości przez pełnomocnika, należy dołączyć 

pełnomocnictwo. 
Jeżeli liczba osób wpisanych do deklaracji różni się od ilości osób zameldowanych na nieruchomości 
wymagane jest: 

 potwierdzenie zamieszkiwania w innej gminie lub kraju 
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 potwierdzenie wykonywania pracy lub podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania. 
W budynkach wielolokalowych załącznik podpisuje osoba faktycznie władająca nieruchomością oraz 

osoba wypełniająca deklarację w imieniu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej. 

 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Składając niniejszą deklarację, będąc uprzedzony/a o odpowiedzialności wynikającej z przepisów 
prawa, oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte w niniejszej deklaracji 

są zgodne z prawdą.  

 

 

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

           (miejscowość i data)                  (podpis) 
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