
UCHWAŁA NR XVIII/120/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2019 poz. 2010, z późn. zm) Rada Miejska w Szczawnicy, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica określony w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Deklarację,  o której  mowa w ust. 1, właściciele  nieruchomości  obowiązani są składać w Urzędzie  
Miasta i Gminy Szczawnica w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.). 

§ 2. 1. Deklaracje  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej: 

1) Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

2) Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z wzorem deklaracji 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) Deklaracje mogą być składane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą urzędu Miasta i Gminy Szczawnica za 
pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

4) Deklaracje są opatrywane kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/203/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 5 grudnia 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2016 r. poz. 7553). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Kazimierz Zachwieja 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/120/2020 

Rady Miejskiej w Szczawnicy 

z dnia 27 lutego 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) 
Składający                    Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i „mieszanych”,                             
                                      położonych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
Miejsce składania         Urząd Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103,  34 – 460 Szczawnica 
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwą kratkę) 

Pierwsza deklaracja 
Data powstania obowiązku podatkowego  ………………..…. 
Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji/korekta deklaracji 

 
 

 
 Data zaistnienia zmian  ………………..… 
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZMIANY DEKLARACJI 
 
C. DANE SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ    (zaznaczyć właściwą kratkę) 

 
 
 
 

 

Osoba fizyczna 
Osoba prawna 
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
Spółka nie mająca osobowości prawnej 

D. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ   ( zaznaczyć właściwą kratkę) 
 
 

 

Własność 
Współwłasność 

 
 

 

Użytkownik wieczysty 
Zarząd lub użytkowanie 

 
 

Inny  (określić jaki) ….............................................................................................. 

E. DANE IDENTYFIKACYJNE 
E.1.  Osoba fizyczna 
1. Nazwisko 2. Pierwsze imię  3. Drugie imię 

4. PESEL 5. Nr telefonu 6. Adres e-mail 

E.2. Pozostałe podmioty 
7. Nazwa pełna 8. NIP 

9. Numer telefonu 10. Adres e-mail 

E.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne  
11. Miejscowość 12. Ulica 13. Nr domu/lokalu 
14. Numer obrębu 15. Numer działki 

E.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli inny, niż adres nieruchomości z E.3 
16. Kraj 17. Województwo 18. Powiat 

19. Gmina 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

23. Miejscowość 24. Kod pocztowy 25. Poczta 
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E.5. SPOSÓB GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Oświadczam, że zamieszkuję w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i kompostuję bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 
  TAK  NIE  

E.6. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
E.6.1  

Średniomiesięczne zużycie 
wody 

 za rok poprzedni 
(A) 

Stawka opłaty 
(B) 

Wysokość opłaty 
(AxB) 

26. 
m3 

27. 
zł/m3 

28. 
zł 

E.6.2  
Część E 6.2 należy wypełnić dla nieruchomości które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej  

Liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

(A) 

Stawka opłaty 
(B) 

Wysokość opłaty 
nieruchomości zamieszkałe 

(AxB) 
29. 

os. 
30. 

zł/os. 
31. 

zł 
E.6.3  
Część E 6.3 należy wypełnić  dodatkowo dla nieruchomości które nie są podłączone do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej a które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Powierzchnia użytkowa lokalu 
służącego do prowadzenia 

działalności (A) 

Stawka opłaty 
(B) 

Wysokość opłaty 
(AxB) 

32. 
m2 

33. 
zł/m2 

34. 
zł 

E.6.4  
Część E 6.4 należy wypełnić w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Uwaga stawka obowiązuje od 01.01.2021 r.). 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysokość opłaty 

35. 
zł 

36. 
zł 

E.6.5  
Miesięczna kwota opłaty    

(Komórka nr 28 lub suma komórek nr 31 i nr 34 lub komórka nr 36)   
37. 

zł 
F.  PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  / OSOBY   REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
DEKLARACJĘ 
 
 
………………………………………                                                   ……………………………................ 
         /  miejscowość, data /                                                                                 / czytelny podpis / 
G. ADNOTACJE URZĘDOWE 
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G. POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.) w 
przypadku nie wpłacenia kwoty opłaty z poz. E.6.5  w określonych ustawowo terminach lub wpłacenia jej w 
niepełnej wysokości. 
 
Wyjaśnienia: 
1.Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2010, z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy 
Szczawnica 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. 
2.W przypadku zmiany danych ujętych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Burmistrza Miasta i 
Gminy Szczawnica 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. 
3.Stawki opłaty ustala Rada Miejska w Szczawnicy w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.  
4.W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
5.Niniejszą deklaracje należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica 
na dziennik podawczy, przesyłką pocztowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
6.Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie 
odpadami zmieszanymi wraz z zaległymi odsetkami. 
7.W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z 
niniejszą deklaracją w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu wraz z dowodem uiszczonej opłaty skarbowej od 
stosownego pełnomocnictwa. 
H. KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej 
„RODO” informujemy, że:  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Szczawnica, ul Szalaya 103, 34-460 Szczawnica 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty 
elektronicznej: iod@szczawnica.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w 
szczególności: a) naliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, b) wydawania decyzji w 
sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, c) poboru i zwrotu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, d) windykacji niezapłaconych należności.  
4.Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  organy  i  podmioty  uprawnione  do  ich  otrzymania  w związku z 
realizacją obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a 
następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikające z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
6.Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
7.Podanie przez Panią/Pana osobowych danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO) 
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji. 
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Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Kazimierz Zachwieja 
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