
UCHWAŁA NR XXII/270/2020
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 6n, art. 6m 
ust. 1, ust. 1a, ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czeladź, w brzmieniu 
określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

a) format elektroniczny określa się w formacie danych XML i jest on zgodny ze schematami publikowanymi 
w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej ePUAP oraz Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji 
Administracji Publicznej SEKAP zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),

b) układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej, a wzorem nieelektronicznym jest 
taki, że pozostają one w relacji tożsamości,

c) deklaracje w formie elektronicznej przesyłać należy za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl   lub Systemu 
Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem internetowym www.sekap.pl ,

d) deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo podpisem 
składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114),

e) przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz 
w sposób zapewniający ich ochronę przez nieuprawnionym dostępem.
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§ 3. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

a) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością, której dotyczy deklaracja,

b) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy deklaracja, a w szczególności: 
umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII/256/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 listopada 2015 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do 
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Czeladź.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi

mgr Jolanta Moćko
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI
LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późniejszymi zmianami.

Składający:  Formularz  przeznaczony  jest  dla  właścicieli  nieruchomości,  współwłaścicieli,  użytkowników
wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób prawnych posiadających nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania: Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź.

Organ podatkowy, do którego składa się deklaracje: Burmistrz Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250
Czeladź

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

            Pierwsza deklaracja ……-……-………
                                            dzień – miesiąc - rok

        Zmiana danych zawartych ……-…..-……..
        w deklaracji                        dzień – miesiąc - rok

            
           Korekta deklaracji ……-……-………
                                         dzień – miesiąc - rok

         Wygaśnięcie obowiązku ……-……-………
         uiszczania opłaty            dzień – miesiąc - rok

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

Gmina Czeladź Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Kod pocztowy: Poczta: Numer działki:

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:

Nr telefonu: Adres email:

Nr rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty:

SKŁADAJĄCY (zaznaczyć właściwy kwadrat):

             Osoba fizyczna              Osoba prawna             Jednostka organizacyjna nie posiadająca

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/270/2020

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
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                                                                                        osobowości prawnej

            Właściciel nieruchomości           Współwłaściciel/Współmałżonek           Najemca/Dzierżawca

            Użytkownik wieczysty                Zarządca nieruchomości wspólnej          inny (posiadacz)

Imię i nazwisko (dot. osób fizycznych) / Pełna nazwa (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej):

PESEL: REGON: NIP:

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

Oświadczam,  że  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w  części  „B”
zamieszkuje (należy podać liczbę osób):

Oświadczam, że: 

posiadam  kompostownik  i  kompostuję  w  nim
bioodpady stanowiące odpady komunalne

nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim
bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty  określona  w  uchwale  Rady  Miejskiej  w  Czeladzi  w  sprawie
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wysokość miesięczna opłaty:1

 

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA2

                         Przysługuje zwolnienie                           Nie przysługuje zwolnienie

F1. OBLICZENIE WYSOKOŚCI ZWOLNIENIA

Liczba osób objętych zwolnieniem

Kwota zwolnienia z opłat – Stawka zwolnienia określona w uchwale Rady
Miejskiej  w  Czeladzi  w  sprawie  zwolnienia  w  części  z  opłaty  za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość miesięcznej kwoty zwolnienia z opłaty (stawkę zwolnienia należy
pomnożyć przez liczbę osób objętych zwolnieniem)

G.  OBLICZENIE  KWOTY  MIESIĘCZNEJ  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI
KOMUNALNYMI PODLEGAJĄCEJ ZAPŁACIE

Wysokość  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  –  po
uwzględnieniu  zwolnień,  o  których  mowa  w  części  F1  oraz  zwolnień
wynikających  z  posiadania  kompostownika  i  kompostowania  w  nim
odpadów3 (zaznaczenie odpowiedniej opcji w części D)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

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

I. ADNOTACJE URZĘDU

Objaśnienia dotyczące sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1 Wymieniona w dziale E wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą Rady
Miejskiej w Czeladzi w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2 Potwierdzeniem posiadanego prawa do  zwolnienia   zgodnie  z  uchwałą  Rady Miejskiej  w Czeladzi  w
sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości,
na  których  zamieszkują  mieszkańcy  jest  zaświadczenie  z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w
Czeladzi dołączone do składanej deklaracji.
3 Kwota zwolnienia za posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim odpadów zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej  w Czeladzi  w sprawie  zwolnienia  z  części  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. 

Pouczenie:
1. Niniejsza  deklaracja  stanowi  podstawę do  wystawienia  tytułu  wykonawczego,  zgodnie  z  art.  3a

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1438 z późniejszymi zmianami).

2. Zgodnie z art.  2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późniejszymi zmianami) za właścicieli nieruchomości uważa
się  również  współwłaścicieli,  użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby
posiadające  nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne  podmioty  władające
nieruchomością.

3. Właściciel  nieruchomości  składa  pierwszą  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.

4. 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  złozyć  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.

5. W przypadku nie złożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 4 albo uzasadnionych wątpliwości,
co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Prawidłowość podanych
w deklaracji wartości może być również weryfikowana przez zużycie wody.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza
się raz na miesiąc do 5 dnia  po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata, zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250
Czeladź, bądź przesłać pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy
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Usług Administracji Publicznej ePUAP, dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl lub
Systemu Elektronicznej  Komunikacji  Administracji  Publicznej  SEKAP pod adresem internetowym
www.sekap.pl .

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia  27.04.2016  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)  (Dz.  Urz.  UE  L  
z 04.05.2016 r., Nr 119).

Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1. Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Czeladź  z  siedzibą  
w  Urzędzie  Miasta  Czeladź,  ul.  Katowicka  45,  41-250  Czeladź,  tel.  32  763  79  00,  
email: czeladz@um.czeladz.pl, BIP: bip.czeladz.pl;

2. Administrator  Danych  Osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  siedzibą  
w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, tel. 32 763 79 79;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadania związanego z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi - na podstawie art. 6 ust.1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa; oraz podmiot posiadający umowę z gminą Czeladź na odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych.

5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa,
regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych Osobowych;

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu
do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych;

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach. Osoba, której dane dotyczą jest
obowiązana  do  podania  wszystkich  wymaganych  w  deklaracji  danych.  W przypadku  nie  podania
wymaganych danych w deklaracji, Burmistrz Miasta Czeladź określi w drodze decyzji wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Administrator Danych Osobowych nie stosuje profilowania;

9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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ZAŁĄCZNIK PRZEZNACZONY JEST DLA ZARZĄDCÓW
LUB INNYCH PODMIOTÓW WŁADAJĄCYCH NIERUCHOMOŚCIĄ 

W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

A.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA1

Lp. Ulica Nr Budynku Ilość osób zamieszkałych
w budynku

RAZEM ilość osób

1 Załącznik wypełniają zarządcy lub inne podmioty władające nieruchomością w zabudowie wielorodzinnej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/270/2020

Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 kwietnia 2020 r.
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