UCHWAŁA NR XLI.240.2021
RADY GMINY WÓLKA
z dnia 23 września 2021 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) - Rada Gminy Wólka uchwala, co
następuje:
§ 1.
1) Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2) Deklarację składa się do Wójta Gminy Wólka w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane
8, 20-258 Jakubowice Murowane, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3) Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
4) W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
§ 2.
Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180),
2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały,
3) deklarację przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. z. U. z 2021 r., poz.
670 z późn. zm.).
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XX.117.2019 z dnia 18 grudnia 2019r., Rady Gminy Wólka w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r., poz. 7657).
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wólka.
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§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021r.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Edyta Dobek
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLI.240.2021
RADY GMINY WÓLKA z dnia 23 września 2021 r.
D-O DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwana dalej u.c.p.g.

Składający

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przez których rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania

Wójt Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY WÓLKA

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

jednostka lub osoba posiadająca nieruchomość w użytkowaniu

jednostka lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie

inny podmiot władający nieruchomością

wspólnota mieszkaniowa/spółdzielnia mieszkaniowa

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
1. Imię i nazwisko / Pełna nazwa

2. PESEL

3. NIP

4. Imię Ojca

6. Telefon kontaktowy

7. e-mail

5. Imię Matki

8. Data urodzenia (DD-MM-RRRR)

D. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
10. Województwo

9. Kraj

12. Gmina

11. Powiat

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod
pocztowy

15. Nr lokalu

18. Poczta
–

E. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać miesiąc i rok, od którego obowiązuje deklaracja,
w przypadku zaznaczenia pozycji 21 - wygaśnięcie obowiązku - nie wypełnia się części G, H, I, J, deklaracji)
19.

PIERWSZA DEKLARACJA

obowiązuje od (MM-RRRR):

21.

20.
–

KOREKTA DEKLARACJI

obowiązuje od (MM-RRRR):

22.
–

NOWA DEKLARACJA (ZMIANA DANYCH)

obowiązuje od (MM-RRRR):

–

WYGAŚNIĘCIE OBOWIĄZKU

obowiązuje od (MM-RRRR):

–

F. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA
23.Adres/ Położenie nieruchomości
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G. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
24. Oświadczam, że:

POSIADAM KOMPOSTOWNIK

NIE POSIADAM KOMPOSTOWNIKA

H. INFORMACJA O POSIADANIU STATUSU RODZINY WIELODZIETNEJ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE
Z DNIA 5 GRUDNIA 2014 R. O KARCIE DUŻEJ RODZINY
25.
Oświadczam, że na nieruchomości zamieszkuje/zamieszkują rodziny posiadające status rodziny wielodzietnej, o których mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

I. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Wólka.
Liczba osób
26.

Liczba wszystkich mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość objętych
zwolnieniem dla rodzin wielodzietnych zgodnie z odrębną uchwałą Rady 27.
Gminy Wólka tj. każda osoba w rodzinie wielodzietnej
Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość po odjęciu liczby
mieszkańców podlegających zwolnieniu dla rodzin wielodzietnych (różnica 29.
pozycji 26 i 27).

Stawka opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego
mieszkańca zamieszkującego
nieruchomość określona odrębną
uchwałą Rady Gminy Wólka
28.

zł

30.

zł

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość objętych zwolnieniem dla 31.
rodzin wielodzietnych iloczyn pozycji 27 i 28

zł

Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi iloczyn pozycji 29 i 30 dla mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość nie 32.
objętych zwolnieniem dla rodzin wielodzietnych

zł

J. ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W pozycji 33 należy wpisać sumę kwot z pozycji 31 i 32 (Zgodnie z art. 6q ust. 2 u.c.p.g. kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie podlega zaokrągleniu.)
Miesięczna wysokość opłaty określona w poz. 33 (suma poz.31 + poz,32)
płatna jest z dołu, bez wezwania, w terminach miesięcznych do 5 dnia każdego następnego 33.
miesiąca na rachunek indywidualny właściciela

zł

K. DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do deklaracji oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

34. Imię

35. Nazwisko

36. PODPIS osoby składającej deklarację/osoby reprezentującej

37. Data wypełnienia

L. ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.2020.1427z późn.zm).
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej
nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje
przez część miesiąca, opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w
nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 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.
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży
nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia
tego zdarzenia.
Informacja o ochronie danych osobowych - dla osób fizycznych
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO - informuję Pana/Panią, że:

1.

administratorem Pana/Pani danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami jest Wójt Gminy Wólka z siedzibą w Jakubowice Murowane 8 tel. 81 478 17 50, adres email: gmina@wolka.pl

2.

Inspektorem danych osobowych w Gminie Wólka jest Pan Robert Gostkowski Urząd Gminy w Wólka Jakubowice
Murowane 8 tel. 81 478 17 50, adres email: iodo@wolka.pl

3.

dane osobowe podawane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przetwarzane są w
celu dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie
przepisów ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz.
2010 późn. zm.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)

4.

dane osobowe podane w deklaracji będą przechowywane przez administratora danych przez okres 5-ciu lat licząc od końca
roku, w którym wygaśnie obowiązek podatkowy z tytułu opłaty

5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.

przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora:

7.

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem załatwienia sprawy, o której mowa w punkcie 4, a
osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania - niepodanie danych skutkuje niewypełnieniem obowiązku
wynikającego z art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby i innych osób wykazanych w deklaracji,
ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych;
przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
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