
 
 

UCHWAŁA NR XIV/40/2020 
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy 

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.), Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, który stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Właściciele nieruchomości składają deklarację, o której mowa w §1 do Urzędu Miasta i Gminy 
Stopnica w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1. Deklaracje  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać 
w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną. 

2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich formach wymienionych 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzenia pism 
w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 180). Wypełnioną deklarację można przesłać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: odpady@stopnica.pl  lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej e-puap. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” zgodnie z art. 20a i 20ae 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 346). 

§ 4. Wzór deklaracji dostępny będzie w pliku.doc na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Stopnica, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica www.umig.stopnica.pl, na 
portalu interesanta Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pod adresem: https://e.stopnica.pl/euslugi-web/#/moduly 
oraz jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 grudnia 2020 r.

Poz. 4552
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/26/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stopnica. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Krzysztof Tułak 
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Załącznik  do Uchwały 
XIV/40/2020 
Rady Miejskiej w  Stopnicy 

z dnia 8 grudnia 2020 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

_________________________________________________________________________________________  

DEKLARACJA  

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ  MIESZKAŃCY 
 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

   (Dz. U. z 2020 poz. 1439 ;dalej ustawa ). 
 

Składający:  Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników  

                                               wieczystych, oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub  

                                               użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością. 
 

Miejsce składania:  Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusz Kościuszki 2 ,28-130 Stopnica 
 

Termin składania deklaracji Deklarację należy złożyć w terminie 14  dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

                                               pierwszego mieszkańca  .W przypadku  zmiany danych będących podstawą ustalenia  

                                               wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właściciel nieruchomości  

                                              jest obowiązany złożyć nową deklaracje  w terminie do 10  dnia miesiąca następującego po  

                                              miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.                                                

Organ właściwy  

do złożenia deklaracji:  Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica 
    

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem „x”) 

     □    pierwsza deklaracja 1 

        □    nowa deklaracja/  zmiana danych zawartych w deklaracji 2                                                

         □   korekta deklaracji3                                       

       

         …………………………………………………………(dzień – miesiąc-rok zdarzenia powodującego konieczność złożenia deklaracji) 
 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami 

fizycznymi 
 

 

1) Składający (zaznaczyć właściwe): 

       □    osoba fizyczna              □    osoba prawna            □    jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

           □    spółka niemająca osobowości prawnej 

2)   Tytuł prawny do nieruchomości  (zaznaczyć właściwe) 

  □    właściciel                □    współwłaściciel             □    zarządca                □    użytkownik wieczysty           

  □   inny (wpisać jaki, np.: najemca, dzierżawca) ………………………………………………………………..              

 

Uzasadnienie przyczyny zmiany: 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** 

 

 

Nr telefonu (nie obowiązkowe) 

 

Adres e-mail (nie obowiązkowe)  

 

 

Numer PESEL* 

 

 

 

Identyfikator REGON Numer NIP Symbol PKD 
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ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

Gmina 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 

 
Kod pocztowy Poczta 

Obręb/arkusz/numer działki 

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zbierających odpady w sposób selektywny wyposażonych 

w kompostownik w którym odpady komunalne ulegające biodegradacji będą poddawane procesowi 

kompostowania w przydomowym kompostowniku 
 

 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………… 
                                                                                                                                                                                                   (liczba mieszkańców) 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 

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

                

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

(słownie ……….…………………………………………………………………………………………..………...) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości odpady komunalne ulegające biodegradacji będą poddawane 

procesowi kompostowania w przydomowym kompostowniku..  

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zbierających odpady w sposób selektywny- brak 

kompostownika 
 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w niniejszej deklaracji zamieszkuje:  ……….………… 
                                                                                                                                                                                                  (liczba mieszkańców) 
Wyliczenie miesięcznej opłaty: 

 
 

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

                      

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

(słownie ……….…………………………………………………………………………………………..………...) 
 

D. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   
 

 

 
 

 

    ………………………………………                                     …………………..……………….. 
                         (miejscowość i data)                                                                                                                      (czytelny podpis) 

 
 
 

E. ADNOTACJE ORGANU 
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Pouczenie:  

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 r.    o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica deklarację 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.  

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel 

nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica 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.  

4) Zgodnie z art. 6m ust. 4 i 5 Ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości 

zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust.2 Ustawy. 

5) W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica 

zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn 

nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do 

złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia 

tytułu wykonawczego. 

6) 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.    

Klauzula informacyjna  

Na podstawie art. 13 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) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica  (28-130 Stopnica, ul. Tadeusz 

Kościuszki 2, tel.: 41 377-98-00) 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: iodo@stopnica.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:   

  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 

także -  

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych,  

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

Objaśnienia:  

1) Dotyczy części A: 

1. W przypadku złożenia deklaracji należy podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 

2. W przypadku składania nowej deklaracji należy podać datę nastąpienia zmiany ilości osób zamieszkujących lub 

innego czynnika będącego podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

3. Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych 

zamieszczonych  

w pierwotnej deklaracji, jako podanie niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp.  

2) Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub 

NIP. 

3) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. 
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