
UCHWAŁA NR 103/XIV/2019
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz 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, 2020) Rada Miejska w Suchedniowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. 

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miasta 
i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5:

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

2) 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, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana

2. Deklarację, o której mowa w §1 należy złożyć:

1) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie przy ul Fabrycznej 5, lub

2) przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, lub

3) przesłać poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP jako załącznik do 
pisma ogólnego do Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie, opatrzony elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

§ 3. 

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które jako załączniki do deklaracji mogą stanowić:

1) wykaz osób z imienia i nazwiska zamieszkujących daną nieruchomość,

2) oświadczenie dotyczące dzieci uczących się i zamieszkujących poza miejscem zameldowania,

3) oświadczenie dotyczące osób zamieszkujących poza granicami kraju,

4) oświadczenie dotyczące osób zamieszkujących poza granicami miasta

5) wskazanie adresu zamieszkiwania osób zameldowanych pod adresem danej nieruchomości na terenie 
gminy Suchedniów, a zamieszkujących na innej nieruchomości na terenie gminy Suchedniów

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr 9/II/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący                                                       
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec
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Data. "'''pły",ulzlo;\cnia deklaracji Załącznik do Uchwaly Nr I03/XIV/2019
Rady Miejskiej w Suchedniowie GOK- ----z dnia 30 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa pra\'ma Ustawa z dnia 13 wrzcśnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i PUr7l1dku

\\ gminach (l.i. Dl. U. z 2019 r. DOZ. 2010 ze lm.)
Składający Właściciele: nieruchomości znajdujących się \\ granicach administrac}jnych Gminy

Such~dniów przez których rozumie się także współ\\'łaścicic Ii. użytkO\\ ników
wieczystych oraz jednostki organil.acyjne i osoby posiadające nieruchomość
w z<uzadzie lub UŻ\1kowaniu. a także inne Dodmiotv władajace nieruchomością

T ennin składania I. W terminie 14 dni od dnia 7.amieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
\\' przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokosci nale:żnej opiaty
za gospodarO\\'anie odpadami komunalnymi lub okrdłonej w deklaracji ilości
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. w terminie do 10 dnia
miesiąca nastcpuiaccgo po miesiacu. w którvm nastąpiła zmiana

Mieisce składania Urzad Miasta i Gminv w Suchednio wie. ul. Fabr",czna 5, 26-130 Suchcdniów

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPELNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI

I, NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU PODATKOWEGO

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SUCHEDNIOI\'

UL. FABRYCZNA 5, 26.130 SUCIIEDNIÓW

II. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

D Po raz pierwszy - od dnia .

D Zmiana deklaracji - od dnia .

D Korekta deklaracji - od dnia .

D Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opIaty - od dnia .

III. ADRES NIERUCHOMOSCI Z KTOREJ BF,DĄ ODBIERANE ODPADY

r••.licjscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Poczta

26-130 Suchedniów

IV. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Nazwisko i imi.y!Nazw3 PESEI. NIPIREGON (')

Miejscowość Ulica Nr budynku Nr Lokalu

Poczta Nr telefonu (H) Adres e-mail (H)

V. ADRES KORESPONDENCYJNY

Miejscowość Ulica Nr budynku Nr lokalu Poczta

(0) _ dotyczy wspólnot miesz\;an;o ••••,ych .••.ar/.ąJców ••abudo\\)' wielorodzinnej ( •• ) - pole nieohowiązkowe
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VI. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOZENIA DEKLARACJI

D Właściciel o Wspóh\la~cicicl D Użytkownik wieczysty

D Jednostka organil..acyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarz<!dzie

~ Inny podmiot wladaj;:Jcy nieruchomością

LICZBA OSÓB ZMIESZKUJĄCYCH NA DANEJ NIERUCHOMOŚCI

VIII. OSWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW (dotyczy zabudowy jednorodzinnej)

O posiadam komposto\\nik i kompostuję w nim bioodpady D nic posiadam komposlownika
stanowiące oupady komunalne

IX. STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

A. z segregacją na frakcje zł (\•..}sokość stawki proszę uzupełnić zgodnie z uchwałą RadyMiejskiej w Suchedniowie w spmwic
określenia stawki opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

B. po zwolnieniu z t)1ulu opiaty za kompostowanie - dotyczy 7..ahuuow)' jednorodzinnej zl (•..•'Ysokose stawki proszę
uzuJX-łniezgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchcdnio\\ie \lo' spra\\ie olrcślenia stawki opiaty 1..3 gospodarowanie odpad.lmi komunalnymi)

X. WYSOKOSC OPŁATY W SKALI MIESIĄCA (liczona jako iloczyn VII. oraz IX. A lub IX. H)

................... zł, słownie .

XI. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

XII. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię Nazwisko

Data wypclnicnia Podpis

XIII. ADNOTACIE URZĘDOWE

Data i podpis sprawdzającego deklarację 0 ••••••• o. 00 •••••••

POliCZENIE:
I. Wcrylikacja informacji pouanych w deklaracji bc;dzie prowadzona na podstawie danych którymi dysponuje organ

podatkowy.
2. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej

w niepclncj wysokoki. niniejsz.a deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. zgodnie z ustawi.!
z dnia 17 czerwca 1966 r. (l Posti;powaniu cgzc:kucyjnym \\' administracji (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1438 ze zm.)

3. Składający dcklaracj9 może dołączyć dodatkowe dokumenty potwierdz..ające dane w niej zawarte np. odpis aktu zgonu.
l<lswiadclcllie z uczelni. oświadczenie () osobach zamieszkujących 17.amcldowanych itp.
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4. Opłatę należy uiszczać w kasie Urzc;du Miasta i Gminy Suchedniow lub przelewem na rachunek banko",,"y Urzędu
Miasta i Gminy Suehedniów nr 83 8520 110072001 OOłlO 0097 OO.J5. \\' I~tulc pr/clc\\u nakiy podać: imic;. na/\\isko.
adn:s posesji której dotyczy odbiór odpadów komunalnych. z zapisem ..oplata za odpady komunalnc" luh pOd.1Ć
idcntytikator GOK pr/ypisal1Y do dan~j nieruchomości i osoby.

5. KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przctwao.ania danych osobowych. dla których administratorem danych jest
Urząd Mia.~ta i Gminy w Suchedniowic reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. w związku
ze złożoną deklaracją o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku \\' sprawie ochrony osób fizycznych w z\\-iązku z przctwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/\VE (Dz.U.UE.L.206.119.1) - zwanej przepisami RODO.
informuję. iż:
I) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz.ąd Miasta i Gminy w Suchedniowie.
2) PrLedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Suchcdniów.
3) z Inspektorem Ochrony Danych. można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych.
W\\w.suchedniow.bip.doc.pl zakładce: Ochrona danych osobowych)
4) podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązkó\',: dotyczących ustany
z dnia 13 wrzcśnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
dla realizacji których. to przetwar:t.anie jest niezbędnc. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi. sporządzenia
deklaracji
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym. zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystosci
i porządku w gminach podmiotom: służbom: organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze: komornikom
sądo\\)'m: państwo""ym i samorządO\\-~'m jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w l.akresie niezbędnym
do rcalizacji zadań publicznych: osobom i jednostkom organi7.aC)jnym. jeźeli wykazą w tym interes prawny:
jednostkom organizacyjnym. w cclach badawczych. statystycznych. badania opinii publicznej. jeżeli po wykorzystaniu
dane te zostaną poddane takiej modyfikacji. która nie pozwoli ustalić tożsamości osób. których dane dotyc/..ą: innym
osobom i jednostkom urganizacyjnym. jeżeli wykaiĄ interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych. pod
warunkiem uzyskania zgody osób. których dane dotyczą określonych \\' odrębnych przepisach. Odbiorcą Pani/Pana
danych może być taki_e serwis oprogramowania dziedzinowego w związku z realizacją umowy opieki autorskiej nad
tymże oprogramowaniem (usuwaniem usterek. modyfikacją lub jego rozbudową).
6) PaniIPana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
7) Pani/Pana dane osobowe będ.} przecho\\ywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. usunięcia. ograniczcnia
przetwar/.-ania. prawu do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu.
9) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. gdy
uzna Pani/Pan. iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO:
ID) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest. konieczne do celów związ.anych z rcalizacją obowiązków
\\ynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikają z (Art. 6m. ust. 1-6) w/w ustawy_
1i ) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nic będą wykorzystywane
do profilowania.
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Uzasadnienie

W oparciu o art.6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Rada Miejska, uwzględniając zmiany wynikające
z ww. ustawy oraz konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, określa wzór deklaracji o wysokości opłaty, składanej przez właścicieli
(użytkowników, zarządców) nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia
oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec
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