Elektronicznie podpisany przez:
Jerzy Staniewski; Gmina Margonin
dnia 20 lutego 2020 r.

UCHWAŁA NR XVI/166/2020
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zmianami) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 2010 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Margonin, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, sporządzoną zgodnie ze wzorcem, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości
zobowiązani są złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Margonin, którego
siedziba znajduje się w Margoninie, przy ul. Kościuszki 13,
1) bezpośrednio w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki
Gruntami i Ochrony Środowiska lub sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Margonin,
2) drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin,
3) drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej na Elektronicznej Platformie Usług
Administracji Publicznej ePUAP,
2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest opatrywana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 162 zezmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 roku informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 roku, poz. 700 ze zmianami).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 czerwca 2019 roku
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6301).
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r.

Przewodniczący Rady
Jerzy Staniewski
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/166/2020
Rady Miasta i Gminy Margonin
z dnia 20 lutego 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami)
TERMIN SKŁADANIA:
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji 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,
 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
MIEJSCE SKŁADANIA:
Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

□

Pierwsza deklaracja

□

Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

Data zmian

___ - ___ - _____

2. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
TYTUŁ DO WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

□
□

□

Właściciel

□

Współwłaściciel

Użytkownik wieczysty

□

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca

inny podmiot władający nieruchomością

nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

…………………………….…………………….………

3. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
DANE IDENTYFIKACYJNE
IMIĘ I NAZWISKO / NAZWA*:

PESEL / NIP*:

ADRES ZAMIESZKANIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ:
MIEJSCOWOŚĆ:
ULICA / NUMER DOMU / LOKALU:

TELEFON KONTAKTOWY**:

KOD POCZTOWY / POCZTA:

E-MAIL**:

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (należy wypełnić w przypadku, gdy jest różny od adresu
zamieszkania składającego deklarację):
MIEJSCOWOŚĆ:
ULICA / NUMER DOMU / LOKALU:
KOD POCZTOWY / POCZTA:
TELEFON KONTAKTOWY**:

E-MAIL**:

4. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym bioodpady
stanowiące odpady komunalne w składowane będą
w kompostowniku przydomowym
Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje:

...………………………………
(liczba mieszkańców)

x

□

TAK

□

NIE

……………………………………….… osoba / osoby / osób
(podać liczbę osób zamieszkałych)

...……….………………………***
(stawka opłaty od mieszkańca)

= ...………………………………
(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

5. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość i data)
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6.ADNOTACJE URZĘDOWE

Pouczenie:
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w
niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1438 ze zmianami).
Zgodnie z art 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji
zgodności złożonej informacji ze stanem faktycznym.
- burmistrz stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co
najmniej jednej z ww. przesłanek.
Objaśnienia:
* Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji 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,
 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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.
* Wypełnić w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
** Podanie tych danych nie jest obowiązkowe. Ich podanie ułatwi kontakt ze strony pracowników Gminy Margonin
*** Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami reguluje odrębna uchwała Rady Miasta i Gminy Margonin
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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, zw. dalej RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Margonin z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul.
Kościuszki 13 64-830 Margonin, tel. 67 28 46 059, sekretariat@margonin.pl – reprezentowany przez Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem emali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów
komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji
praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. . U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właściciela
nieruchomości
ma
na
celu
dostosowanie
jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zmianami). Z uwagi na fakt, iż
nowelizacja ustawy doprecyzowała zapisy dotyczące pozyskiwania danych właściciela nieruchomości,
niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego na zobowiązanego, zaistniała konieczność modyfikacji
wzoru deklaracji. Również wprowadzenie przez Gminę Margonin zróżnicowania stawek w opłacie za
gospodarowanie odpadami spowodowało konieczność zmiany deklaracji w celu prawidłowego obliczenia
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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