
Projekt 
 
z dnia  15 listopada 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 6m ust. 1a i ust. 1ab oraz 
art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy 
Krzepice w brzmieniu określonym zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć pisemnie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 

§ 3. 1. Określa się 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 danymi w elektronicznym wzorze deklaracji określa 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3) Deklaracja może być złożona za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji 
Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl. na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu. 

4) Deklaracja określona w § 1 przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. 
Dz. U.  z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 
Podstawa prawna: 
 
 

Składający: 
 
 
Termin składania: 
 
 
Miejsce składania: 
 

Organ właściwy do 
złożenia deklaracji: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z 
późn. zm.) 
 

Właściciele nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach  
  
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych 

 

Urząd Miejski w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice 

 
Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice 

 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji    (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

        ☐ pierwsza deklaracja                                     …………………………………………………. 
                                                                                    (data powstania obowiązku ponoszenia opłaty) 
 

        ☐ nowa deklaracja                                           ………………………………………………… 
                                                                                    (data zaistnienia zmian) 
 

        ☐ korekta deklaracji                                        od …………………….. do ……………… 
                                                                                    (okres, którego dotyczy korekta) 

 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

B1. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

☐  właściciel                                     ☐ współwłaściciel                 ☐  użytkownik wieczysty 

 

☐    jednostka organizacyjna           ☐   osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

 

☐  inny podmiot władający nieruchomością  
 

B2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
1  dotyczy osób fizycznych                             2 dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 

Nazwisko i imię1  / Pełna nazwa2 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL1  
              ………………………………………………… 

NIP2    
                …………………………………………………  

Telefon kontaktowy  
……………………………………………………………………. 

Adres e-mail  
…........................................................................................... 

3
 Podanie telefonu kontaktowego i adresu e-mail jest dobrowolne 

B3. ADRES ZAMIESZKANIA1  /  ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 2 

Kraj 
…………………………………… 

Województwo 
 …………………………………………… 

Powiat 
…………………………………………….. 

Gmina 
……………………………………… 

Ulica 
 …………………………………. 

Nr domu 
 ……………….. 

Nr lokalu 
…………………….. 

Miejscowość 
…………………………………. 

Kod pocztowy 
                        ………. -……………… 

Poczta 
……………………………………………. 
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C. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj 
                Polska 

Województwo 
                          śląskie 

Powiat 
                   kłobucki 

Gmina 
                Krzepice 

Ulica 
…………………………………………… 

Nr domu/ Nr działki/ Nr księgi wieczystej 
       
………………………………………………. 

Miejscowość 
………………………………………….. 

Kod pocztowy 
                      …….… - …………….. 

Poczta 
                   Krzepice 

 

D.   WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

D.1. Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe4)

 

 
 
                                          

[zł/rok] 

D.2. Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie 
nieruchomości / nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe4) 

 

 

                                                                                                 
[szt.] 

D.3. Roczna kwota do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
                              (poz. D.1.  x  poz. D.2.) 

 
 
                                          

[zł/rok] 

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

 
E. WSKAZANIE OKRESÓW KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK 
LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE  (zaznaczyć znakiem X właściwy kwadrat) 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

            

 
 

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

 

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

G. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 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 spraw ie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.                   
UEL 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej RODO, informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice. 
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice. 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy 
Krzepice. 

4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO                     
oraz obowiązujących przepisów prawa: 

a. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 
b. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom 
przetwarzającym: 

a. spółce prawa handlowego, która odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
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na terenie Gminy Krzepice, 
b. KORELACJA Systemy Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, której 

powierzono dane w związku z asystą techniczną kompleksowego systemu obsługi nieczystości w Gminie 
Krzepice 

c. LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń, której powierzono dane w związku z asystą techniczną 
elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3                   
do rozporządzenia 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 (Dz. U.                
z 2011 r., Nr 14, poz. 67). Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może ulec wydłużeniu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli 
uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z art. 6m ust. 1a i 1 b 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych dotyczących adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego 
jest dobrowolne i mogą zostać wykorzystane do kontaktu w celach informacyjnych lub wyjaśniających. 

 

H. POUCZENIE 

 

1. W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikającej z niniejszej deklaracji 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 (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.) 

2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć do Burmistrza Krzepic w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych. 

3. Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała. 
4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za rok, bez względu na 

długość okresu korzystania z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

5. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Krzepic 
zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty 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. 
  
 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 

 

 
Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym                                                                     …............................................. 

                                                                                                                                                                 (podpis sprawdzającego) 

 

 
 
 
 
 
Objaśnienia: 
 
 

1) dotyczy osób fizycznych 
 

2) dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 
 

3) podanie telefonu kontaktowego i adresu e-mail jest dobrowolne 
 

4) ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała 
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UZASADNIENIE 

 

W związku z wprowadzeniem opłaty ryczałtowej od domków letniskowych na nieruchomościach 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z art. 6j ust. 3 b 

ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaistniała konieczność 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 
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