
UCHWAŁA NR XII/120/2019
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 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 (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Deklarację składa się w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska 121 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, 
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 2. 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) akceptowalną formą złożenia deklaracji są załączniki stanowiące pliki w formatach DOC, RTF, ODT, XLS, 
CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, XML.

b) deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP http://www.epuap.gov.pl  

c) deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagają opatrzenia - bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

d) za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji Online

e) zeskanowaną deklarację (opatrzoną podpisem podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji), przesłaną 
droga e-mail na adres info@niemce.pl  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/327/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 5055).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 grudnia 2019 r.

Poz. 7562

http://www.epuap.gov.pl/
mailto:info@niemce.pl


§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady  
Gminy Niemce

Marek Podstawka
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XII/120/2019 

Rady Gminy Niemce z dnia 12.12.2019 r. 

 

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019, poz. 2010). 

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością. 

Termin składania: - w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, 

- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

Deklarację można 
dostarczyć: 

w formie papierowej bądź za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po podpisaniu 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP, za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji Online, zeskanowaną deklarację (opatrzoną 

podpisem podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji), przesłaną droga e-mail na adres info@niemce.pl 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

1. Nazwa i adres siedziby Wójta  

Urząd Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji                                                         2a. Uzasadnienie złożenia deklaracji: 

□ 1. pierwsza deklaracja- data powstania obowiązku........................................        □ 1. Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka  

□ 2. nowa deklaracja- data powstania obowiązku..............................................       □ 2. Zamieszkanie nowego mieszkańca  

□ 3. korekta deklaracji- data zmiany danych.................................….................       □ 3. Wyjazd mieszkańca  

□ 4. Wygaszenie obowiązku - od (data).................................…........................        □ 4. Zgon osoby zamieszkującej  

        (zaznaczyć właściwy kwadrat)                                                                                    □ 5. Inne……………………….……………. 

C. PODMIAT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

 3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz 

□ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz 

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
* dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                           ** dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□ 1. osoba fizyczna         □ 2. osoba prawna        □ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej           

5. Nazwa pełna*/ Nazwisko** 

 
9. Data urodzenia 

6. Nazwa skrócona*/ Imiona** 
 

10. Imię ojca 

7. Numer PESEL** 
 

11. Imię matki 

8. Numer telefonu 
 

12. Adres e-mail 

13. Dane małżonka 

1. Nazwisko 
 

 

2. Imię 

 

3. Numer PESEL 

D. 2. ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA** 
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14. Kraj 
 

15. Województwo 16. Powiat 

17. Gmina 

 

18. Ulica 19. Nr. domu 20. Nr. lokalu 

21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

D. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

24. Dane adresowe 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

E. 1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

25. Kraj 

POLSKA 

26. Województwo 

LUBELSKIE 

27. Powiat 

LUBELSKI 

28. Gmina 

NIEMCE 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

32. Miejscowość 

 

33. Kod pocztowy 34. Poczta 

E. 2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

35. Rodzaj władania 

□ 1. własność                                □ 2. współwłasność 

36. Rodzaj posiadania samoistnego 

□ 1. posiadanie                   □ 2. współposiadanie  

37. Rodzaj użytkowania 

□ 1. użytkowanie wieczyste □ 2. współużytkowanie wieczyste 

38. Rodzaj posiadania zależnego 

□ 1. posiadanie                 □ 2. współposiadanie  

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

     ZBIERANYMI W SPOSÓB SELEKTYWNY  

F. 1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPŁAT 

39. Oświadczenia 

1. □ Oświadczam, że na terenie nieruchomości mieszka ........... osób (podać liczbę mieszkańców). 

2. □ Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy, a wytworzony kompost będzie wykorzystywany na 

własne potrzeby (bioodpady nie będą wystawiane do odbioru przez przedsiębiorcę).                      

F. 2. WYLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY  

40. sposób wyliczenia miesięcznej opłaty  

  

                            …........................x …..........................= …............................................zł. 
                                             (liczba mieszkańców)           (stawka opłaty)            (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty) 
 

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …..............zł 
 

(słownie....................................................................................................................... .................zł). 

41. sposób wyliczenia miesięcznej ulgi dla osób deklarujących posiadanie kompostownika 

  

         ….........................x ….................................= …................................................zł. 
               (liczba mieszkańców)         stawka ulgi za kompostowanie)        (iloczyn liczby mieszkańców i stawki ulgi) 
 

Wysokość miesięcznej ulgi za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ………….............zł 
 

(słownie................................................................................................................................................zł). 

42. sposób wyliczenia miesięcznej opłaty pomniejszonej o ulgę za kompostowanie bioodpadów 

  
   …....................................- …………..........................= …............................................zł. 
     (iloczyn liczby mieszkańców             (iloczyn liczby mieszkańców             ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
                   i stawki opłaty)                                     i stawki ulgi)                                                           pomniejszona o ulgę) 
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Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …..............zł 
 

(słownie........................................................................................................................................zł).   

F. 3. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

43. sposób wyliczenia miesięcznej opłaty pomniejszonej o ulgę za kompostowanie bioodpadów 

  
 Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ……… osób wynosi …................zł 
 

(słownie.......................................................................................................................................................................zł).  

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

44. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 
 

 

45. Podpis czytelny 46. Podpis czytelny małżonka 

H.  ADNOTACJE ORGANU 

 

 

Pouczenie: 

 

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m Ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

2. Na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do 15 marca, 15 czerwca, 

15 września, 15 grudnia, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niemce w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, 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 

2018 r., poz. 1340 ze zm.).  

5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul. Lubelska121, 21-025 

Niemce, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Niemce, ul. 

Lubelska121, 21-025 Niemce, nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym nastąpiła zmiana. 

7. Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie 

niezłożenia deklaracji bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Niemce 

określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym 

średnią ilość zużycia wody na jednego mieszkańca na nieruchomości. 

8. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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. 

 

KLAZULA INFORMACYJNA 

 

(przetwarzanie danych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) 

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), dalej 

RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą ul. Lubelska 121, 21-025 

Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl; 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
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przetwarzaniem tych praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną: 

iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania porządku i 

czystości na terenie gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO.  

4. Przy realizacji odbioru odpadów komunalnych firma wywozowa będzie nagrywała rejestratorem wizyjnym trasę 

przejazdu oraz fakt załadunków odpadów. W tym czasie może dojść do zebrania danych w postaci wizerunku 

osoby, która znajdzie się w obszarze nagrywania. Monitoring ten jest stosowany w celu rozstrzygania sporów 

powstałych w wyniku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych. Przetwarzanie danych w przedmiotowym 

celu jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą 

Niemce przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Niemce, w tym: firma 

wywozowa w celu realizacji świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz dostawcy usług 

informatycznych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i 4, 

a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach. 

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii 

Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

8. Ma Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 

c) do żądania usunięcia danych osobowych; 

d) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy 

przetwarzanie danych osobowych kandydata na ławnika narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a niepodanie ich uniemożliwi 

wykonanie zadań gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. 

 

Przysługujące prawa 

 

1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także 

ograniczenia ich przetwarzania. 

 

…………………………………………. 

Data i czytelny podpis  
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