
Uchwała nr XVII/. .....lż020

Rady Gminy Tamow Opolski

z dnia 30.03.2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opła§ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi araz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacj i elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 otazart.40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2aI9 r. poz. 5a6 ze zm.) araz art. 6n ust. 1

ustawy z dnta 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2aI9 r. poz.20Ia ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala. co następuje:

§ 1. Określa się wzar deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy Tarnów Opolski stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały,

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nięruchomości są zobawiązani złożyć w
Llrzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, 46-050 Tamów Opolski

§ 3.1. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości mogą złożyć za pomocą
środków komurnikacj i eleklronicznej.

2. Warunkięm złożenia deklaracii za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej
podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisórł, ustawy z
dnia 5 września ż016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U, z2019
r. poz, 162 ze zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufan,"-m elektronicznej
Platformy Usług Admirristracii Publicznej w,rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
irrformatyzacji dzińalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz.700 ze zm.).

3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-
paczki, której elementem jest dołączon1,, jako załącznik do formularza pisma ogólnego,
wypełniony komputerowo właściw1, druk deklaracji w formacie PDF, określony niniejszą
uchwałą,

Z dnięm wejścia w zycie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIV/I07/20l5 Rady
Gminy Tarnów Opolski zdnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gosp<rdarow,anie odpadami komunalnynri oraz wantnków i trybu
składania deklaracji za pomocą środkórł, korrunikacji elektronicznej, uchwała nr Vl4712019
Rady Gminy Tanrów Opolski z dnia 25 lutego 2019 r, w sprawie zmiany uchwały nr
YlI07l20I5 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2015 r. w przedmiocie zmiany
uchwały rv sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadanri



komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej oraz uchwała nr XVI/ l3l12020 Rady Gminy Tamów Opolski z dnia 24 lutego
2020 r. w spralvie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacj i elektronicznej.

§ 5. Wykonanię uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w- Dzienniku
Urzędowl,m Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od l maja2020 r.



uzasadnienie

W związku podjętymi na sesji dnia 24lutego 2020 r. uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia

opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty oraz w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

warunków itrybu składania deklaracjiza pomocą środków komunikacjielektronicznej podjęto decyzję

o jak najszybszej zmianie wspomnianych uchwał. Zmiany dotyczą wysokości opłaty za odbiór odpadów
zbieranych nieselektywnie, która to została przyjęta na poziomie 80 zł od osoby miesięcznie, Zgodnie

z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy wysokość tej opłaty może wynosić od

dwukrotności do czterokrotności opłaty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie. W przypadku

podstawowej stawki wskazanej w podjętej uchwale przyjęta 80 zł opłata jest zgodna z przepisami,
jednak z uwagi na wprowadzenie zniżki do 15 zł od osoby na miesiąc dla każdego mieszkańca powyżej

czterech, jest ona już za wysoka. Z tego względu zdecydowano o przedłożeniu Radzie Gminy uchwały,

stawka została obniżona do poziomu 60 zł od osoby miesięcznie. Jednocześnie dodano paragraf
precyzujący wysokości stawek oplat w zabudowie wielolokalowej.

Ze względu na zmianę uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty oraz koniecznościjej uprawomocnienia się,

dokonuje się również zmiany uchwaĘ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu skladania deklaracji za pomocą

środków komunikacji elektronicznej. Dokonuje się jednocześnie kosmetycznej zmiany polegającej na

doprecyzowaniu zapisu w części F wzoru deklaracji poprzez dodanie słowa ,,następnego" w części
określającej wysokość o płaty za gospoda rowa nie od pada m i.

Stawka miesięcznej opłatys) od
jednego mieszkańca dla

selektlnłnego zbierania i odbierania
odpadów

dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 4 27,00 zł

dla każdego następnego mieszkańca powyżej 46} 15,00 zł

Jednocześnie dodano wyjaśnienie precyzujące wysokości stawek opłat w zabudowie wielolokalowej.
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IdenĘfikator
podmiotu

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września l99ó r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z
2al9 r., poz. 20l0 ze zm.)
Składający: Formularz przęznaczony jest dla właścicieli nięruchomości, wspóhłłaścicieli, uzytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarądże lub u4tkowaniu,
wspólnot mieszkaniowych, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Miejsce skladania: Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050
Tarnów Opolski
Termin skladania: Deklarację nalezyu ńoĘć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do l0 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
zmian, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzęnia

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJ| (zaznaczyć właściwy kwadrat, wpisać datę powstania aniany)

A. 1. okoliczności powoduiace oborvia zek zlożenia dektaracii
o pierwsza deklaracja n zmiana danych zawaĘch w

deklaracii
n korekta deklaracji

A.2. Data powstania obowiązku złożenia deklaracji (należy wpisać rok, miesiąc i dzień, w którym powstało
iedno ze zdarzań, maiących wpływ na istnienie lub zakres obowiązku uiszczania opłatv)
Rok Miesiąc Dzień

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJD kaznaczyć właściwy kwadrat )
n właściciel n współwłaściciel n użytkownik wieczysty

a zarządca nieruchomości l inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘI) (wypełnić rubryki)

lMIĘ l NAZWISKO2) / PEŁNA NAZWA3)

ADRES ZAMIESZKANIA2) / SIEDZIBY3)
KRAJ WOJEWODZTWO PoWIAT

GMINA tJLICA NR DOMU NR LOKALIJ

MIEJSCOWOSC KOD POCZTOWY PoCZTA

PESEL2)/ NIP3) TEL: E-MAIL

DANE wSPoŁWAŚcrcnlłlwSPoŁPosIAD ACZ A NIERUCHOMOŚCI 4)

rMIĘ INAZWISKO

KRAJ WOJEWODZTWO PoWIAT

GMlNA tJLICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOSC KOD POCZTOWY PoCZTA

PESEL TEL: E_MAIł,



W PRZYPADKU, GDY WSPOŁWŁAŚCICIELI/WSPÓŁPOSIADACZY NIERUCHOMOŚCI JEST
WIĘCEJ ANIZELI POL W CZĘŚCI D NINIEJSZEJ DEKLARACJI - POZOSTAŁE OSOBY
SKŁADAJĄCE DEKLARACJĘ WY PEŁN lA J Ą Z AŁĄCZNI K DO D EKLARACJI
D. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, KTORBJ DOTYCZY DEKLARACJA
MIEJSCOWOSC ULICA NR DOMU NR LOKALU

E. KOMPOSTOWANIE BIOODPADOW W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU (zamaczyć
właściwy kwadrat):
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji posiadam kompostownik
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:

n TAK n NIE
F. WYSOKOSC MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPDAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(zamacryć właściwy kwadrat ):

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji zamieszkuje

liczba osób:

Stawka miesięcznej oplaĘs) od
jednego mieszkańca dla dla liczby mieszkańców mniejszej lub równej 4 27,00 zł

seleĘwnego zbierania i odbierania
odpadów l5,00 zł

Wyliczona wysokość miesięcznej oplaty dla nieruchomości [zt]7)
Opłata stanowi sumę iloczynu liczby osób mniejszej lub równej 4 i odpowiedniej dla
niej stawki opłary oraz iloczynu liczby osób powyżej 4 i odpowiedniej dla niej stawki
opłał

Wysokość opłaty:

Wysokość zwolnienia z oplaty od jednego mieszkańcą w przypadku kompostowania
bioodpadów w przydomowym kompostowniku 1,00 zł

Wyliczona wysokość zwolnienia z częśei miesięcznej opłaty dla nieruchomości [zl]
Zwolnienie stanowi iloczyn liczby osób i wysokości stawki zwolnięnia w przypadku
kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku

Wysokość zwolnienia:

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniająca zwolnienie

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunaInymi [zł|
Opłata stanowi rómicę wyliczonej wysokości opłaty miesięcznej dla
nieruchomości i wyliczonego zwolnien ia z części miesięcznej opłaty dla
nieruchomości

Łącma wysokość opłaty:

G. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJE

(cz.}tęlny podpis)

(miejscowość i data)

(czy.telny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia l7 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)t) jeżeli nięruchtrmość jest zabudowana budynkami wielolokalowlmi, w których ustarrowiono odrębną własność lokali, obowiązlii

właściciela nieruchomości obciąźają zanądcę nieruchonlości lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu
przepisów uslawy z dnia 24 czerwca l994 r. o własności lokali (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.), a jeżeli mrąd nię został wybrany
- obowiązek ciąĄ, na właścicielach poszczegóInych lokali.

2) doty.ry osób fizycznych
3) dotyczy osób prarłnych ijednostek organizacyjnych nieposiadających osrrbowości prawnej
a) w przrypadku składania jedne.i deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują wspotwłaściciele. W przypadku

nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskięj wspólności ustawowe,| deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie5\ naleZy tu rozumieć stawki opłat określone w obowiązującej uchwale Rady Gminy Tamów Opolski w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokrrści tej opłaty

dla kazdego nastepnego mieszkańca powyżej 46i



caerech naliczana.icsl dla krudego rvl-tr<irębnioncgc ltlkirlu oddzielnic7) nabży p|zęzlo rozumięć metodę ustal€oia opłaty za gospodarowanie odpadarni komunalnymi określona w obowiąującej uchwale Rady
Gminy Tarnów Opolski w sprawie wyboru mętody u§talenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty.

Wysokość zobowiązania okeślonego w deklaracji o wysokości opłaĘ za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązuje za kol§jne miesiące do czasu złożenia zmiany deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunaln},rni.

klauzula informacvina:

Realizując obowiązek Rozponądzsnia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 20161679 z dńa27 kwietnia 20ló r, w sprawie ochrony osób
fizycznych w zwięku z ptzet:wuzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich darrych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE logólne rczporądzenie o ochronie danych/ lDz- Uz.UE. z2016 r., L i 19, poz. l/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że
udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe zgodnię z określonymi ponizej zasadami:

l . Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Tamów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski
2. W sprawie przetwazania oraz ochrony danych osobowych można konlaktować się z Inspełloratem Ochrony Danych Osobowych

Aneą Gierłach za pośrednictwem poczty eIektronicznej pod adresem: iodo@ooocaaol lub na adres siedziby Administratora
3. Pani/Pana dane osobowe przettvarzane będą w celu, wjakim Administratorje pozyskał i w zakrcsie niezbędnym do realizacji zadan

wynikających z u§taw},z dnia 13 września l99ó r. o utrzymaniu czystości i porządku w grrinach (tj. Dz. U, z20l9 r. poz.2010 ze
zm.)

4- Pani/Pana dane osobowe przelwaęanę są na podstawie:
a. wpekrienia obowiązków prawnych cięących na Administratorze na podstawie art. 6 ust, l lit c) RODO,
b. *ykonania zadania realizorł,anego w interesie publicmym lub w ramach sprawowania władzy publicmej powierzonej

Administratorowi na podstarvie art. 6 ust. l lit e) RoDo,
5. Odbiorcami Pani/Parra danych osobowych mogą byó organy władzy publicznej oraz podmioty łykonujące zadania publicme lub

dzidające na zlecenie organów władzy publicmej. w zalaesie i w celach, klóre wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa b{ź inne podmioĘ, lttóre na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Llórych Administratorem jest Wójt
Gminy Tamów Opolski, w szczególności w związku ze świadczeniem usług informatycmycĘ óradczych, szkoleniowych,
konsultacyjnych, pocźo}łych, finansorłych, windykacyjnych omz pomocy prałnej.

6. Pani,/Pana dane osobowe przechołl,wane będą przsz okes niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przezprzepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7, W związ-ku zprzctvtarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani,/Panu następujące uprawnienia:
a Prawo doĘpu do danych osobowych, w fym prawo do uzyskania kopi tych danych;
b. Prał,o do żądarria sprostowania (poprawienia) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. Prawo do ądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych przez Administratora przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9, Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku kiedy cel poryskania PanilPana danych
osobowych związanych j§st z koniecznością wypełnienia ciąĘcegó na Administratorze obowiązku prawnego lub z koniecznością
wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicmym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy
publicmej. W takim przypadku podanie darrych osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości realizacji Pani/Pana interesu prawnego.

l0. Nie pzekazujemy Pani/Pana danych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
l l. Pani/Pana danę osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.



POLA JASNE WYPEŁNIC DUŻYMI. DRUKOWANYMI LITERAMI. CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

zAŁĄCZNIK Do DEKLARAcJI o wysoKoścr opłłTy zAGospoDARowANIE
oDPADAMI

1. DANE wspoŁwŁłścrctn r,ł/ws poŁpos IADACZA NIERUCHonłoścl
IMtĘ I NAZWISKO

KRAJ WOJEWODZTWO PoWlAT

GMlNA ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOSC KOD POCZTOWY PoCZTA

PESEL TEL: E-MAIL

2. DANE wspórwłśclcrlłwspórposrło ACz^ NIERuCHoruośct
In,fIĘ I NAZwIsKo

KRAJ WOJEWODZTWO PoWIAT

G\,IN.\ ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCO\łosc KOD POCZTOWY PoCZTA

PESEL TEL: E_MAIL

3. D.Ą\E §,SpoŁwAścIc e lłnłSpóŁpoSIADACZA NIERUcHorroścl
IMIĘ I NAZWISKO

KRĄJ WOJEWODZTWO PoWIAT

,,1\i IJLICA NR DOMU NR LOKALU

\tIEJ
l

KOD POCZTOWY PoCZTA

PESEL TEL: E-MAIL

PODPIS SKŁADAJĄCEGOŃ-H Żlz,ĄizxlK Do DEKLłnłcji o wvŚoKoŚĆi Ópł,łry zł
GOSPODAROWANIE ODPADAVII

i;i;j;;;;;;; iil;i

(czy.telny podpis)

(czyłelny podpis)

(czytelny podpis)


