
UCHWAŁA NR XXVIII/163/2021 
RADY GMINY KRASNOSIELC 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6m ust. 1a, 1ab i 1b oraz art. 6n ust.1  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krasnosielc, właścicieli domków 
letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
użytkowanych jedynie przez część roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości składają do Wójta Gminy w Urzędzie 
Gminy Krasnosielc w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na 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 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. Deklaracje, o których mowa w §1 ust. 1, 2 i 3, mogą być składane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu: 

1) format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony 
jest w formie danych XML za pomocą plików: 

a) xsd – ustalającego strukturę wzoru, 

b) xsl – ustalającego sposób wizualizacji dokumentu XML; 

2) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji, w formie danych XML określa załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały, 

3) deklaracje należy przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP, 

4) deklaracje winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasnosielc. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/88/2020  Rady Gminy Krasnosielc z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

                                                    

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ewa Grabowska 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

 

Podstawa prawna:  Art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888). 

Składający: właściciel nieruchomości zamieszkałej, właściciel domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku położonych 

na terenie Gminy Krasnosielc. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Krasnosielc, ul. Rynek 40, 06-212 Krasnosielc. 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego  mieszkańca lub powstania na 

nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy) oraz w terminie  do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6m ust. 2 ustawy). 

 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

 

WÓJT GMINY KRASNOSIELC, ul. RYNEK 40, 06-212 KRASNOSIELC 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Pierwsza deklaracja                                    Zmiana deklaracji (data zaistnienia zmiany) ………………... 

 

                  Wygaszenie obowiązku (data zaistnienia zmiany)  ………………… 

 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

Właściciel/Współwłaściciel     Zarządca/Użytkownik      Użytkownik wieczysty        Inny podmiot władający nieruchomością 

 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Nazwisko i imię składającego deklarację 

 

PESEL telefon 

e-mail 

 

 

E. ADRES ZAMIESZKANIA 

Kraj 

 

Województwo Powiat 

Gmina 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 
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Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

 

zaznaczyć kwadrat, jeżeli adres jest taki sam 

Gmina 

 

Ulica Nr domu/Nr lokalu 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy Poczta 

 

G. INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI OPISANEJ W CZĘŚCI  F 

 

 

Rodzaj nieruchomości 

     Na której zamieszkują mieszkańcy (należy wypełnić pkt F, H, I) 

 

     Na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (należy 

wypełnić pkt K deklaracji) 

 

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 

Oświadczenie (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 

1.Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 

 

 

2.Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

 

I. OBLICZANIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

3. Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 

4. Stawka opłaty miesięcznej 5. Wysokość opłaty miesięcznej (iloczyn 

liczby osób zamieszkujących nieruchomość 

i stawki opłaty miesięcznej) 

   

 

Razem: 

 

 

J. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części H punktu 1.) 

6. Stawka przysługującego zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów. 2 

zł/osobę 
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7. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazana w części I. 

 

 

8. Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę z części J pkt 6 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazanych 

w części I pkt 3). 

 

9. Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia (miesięczną kwotę opłaty wykazaną w 

części I pkt 5 pomniejszyć o wysokość miesięcznego zwolnienia wykazaną w części J pkt 8). 

 

 

K. RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK OD DOMKU 

LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI ALBO OD INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA 

CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
 Ilość Stawka Opłata 

10. Domki letniskowe na nieruchomości    

11. Nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe    

 

12. Wysokość ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 

 

 

L. INFORMACJE WSKAZANE  W  ART. 13 UST. 1 I 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) (DZ.URZ. UE L 119 Z DNIA 04.05.2016 R., STR. 1, Z PÓŹN. ZM.). 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krasnosielc z siedzibą w Krasnosielcu przy ul. Rynek 40, e-mail: ugkrasnosielc@post.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych,  z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr telefonu (029) 714-00-51 lub emailem: 

p.beczak@ugkrasnosielc.pl. 

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

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

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z zasadami przechowywania akt i klasyfikacji dokumentów 

archiwalnych. 

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu 

6.Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

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

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

8.Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9.Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nie przekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 

3. 
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10.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom 

lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

Ł. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

……………………………………………. 

(miejscowość i data) 

 

…………………………………………… 

(czytelny podpis) 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2021 r. poz. 11 z późn. zm.) niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

 

M. ANDOTACJE ORGANU 

Uwagi organu przyjmującego deklarację. 

 

 

Data i podpis przyjmującego deklarację. 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi , wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji, należy uiszczać bez wezwania 

z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, a opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków 

letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe uiszcza się jednorazowo z góry 

bez wezwania w terminie do dnia 10 maja każdego roku w kasie Urzędu Gminy bądź na rachunek bankowy BS Krasnosielc Nr 40 

8917 0001 0000 0026 2000 0550. 

2. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwość i tryb ich uiszczania są określone w uchwałach 

Rady Gminy Krasnosielc, które są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc oraz na stronie BIP Gminy Krasnosielc. 

3. W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy Krasnosielc nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

właściciel  nieruchomości jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu Wójta Gminy Krasnosielc.  

4. Opis selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krasnosielc, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Krasnosielc oraz na stronie BIP Gminy Krasnosielc. 

 

 

. 
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