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z dnia  9 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XVIII.106.2019
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Komprachcice 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Komprachcice, stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć  w siedzibie 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46 - 070 Komprachcice ul. Rolnicza 
6 w formie pisemnej lub w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, 46 - 070 Komprachcice ul. Kolejowa 3, za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez ePUAP w terminach, o których mowa w art.  6m 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2010).

2. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez wypełnienie 
i przesłanie formularza elektronicznego, którego format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między 
nimi w formacie danych XML określa się w załączniku nr 2 do uchwały.

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza 
elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI.95.2016 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komprachcice oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szopa
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B. 1. Pełna nazwa / imię i nazwisko

3.

4. 5.

6. 7.

8. Miejscowość 9. Ulica 10. Numer domu 11. Numer lokalu

12.

15. Gmina 16. Kod pocztowy 17. Poczta

18. Miejscowość 19. Ulica 20. Numer domu 21. Numer lokalu

22. Oświadczenie (zaznaczyć właściwy kwadrat)

   

B. 3. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY

B. 4. Adres zamieszkania / siedziby(w przypadku osoby prawnej) / korespondencyjny (wypełnić jeśli inny niż w części B.3.)

Kraj 13. Województwo 14. Powiat

Adres e-mailNumer telefonu

C. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW

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

komunalne

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w 
nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

PESEL (dotyczy osób fizycznych)NIP (dot. osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII.106.2019
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 18 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1454 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą
Składający: Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych 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 komunalnymi.
Organ: Wójt Gminy Komprachcice
Miejsce składania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice, ul. Rolnicza 6¹⁾ lub Urząd Gminy w Komprachcicach²⁾ 

                    inny podmiot władający nieruchomością

A. OBOWIAZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

      właściciel    użytkownik wieczysty

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

B. 2. Dane identyfikacyjne⁶⁾

      współwłaściciel⁵⁾    Spółdzielnia mieszkaniowa/wspólnota mieszkaniowa/zarządca
2.

data powstania obowiązku
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1.

   pierwsza deklaracja

nowa deklaracja³⁾

 korekta deklaracji⁴⁾

data zaistnienia zmian

data/okres, którego dotyczy korekta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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D.1.

D.2.

D.3.

E.1.

E.2.

E.3.

F. 3.  Podpis właściciela nieruchomości lub osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

Data Podpis

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach, 46-070 Komprachcice Rolnicza 6.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZGKiM jest Wojciech Pawlik, e- mail: polstudio@wp.pl.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec  przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9. Dla deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej podmiotem przetwarzającym jest Urząd Gminy w Komprachcicach.

1) Deklaracja składana w formie papierowej.
2) Deklaracja składana w formie elektronicznej.
3) W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących należy dołączyć odpowiednie dokumenty, tj.: potwierdzenie złożenia deklaracji w innej gminie, oświadczenie o uczących się dzieciach 
pozostających poza miejscem zamieszkania.
4) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
5) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli (dotyczy także nieruchomości objętej małżeńską wspólnotą ustawową), deklarację i załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniają i podpisują  wszyscy współwłaściciele.
6)Numer PESEL, wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator NIP wpisują pozostali właściciele 
nieruchomości.
7)Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy Komprachcice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

POUCZENIE:

F. 1.  Podpis właściciela nieruchomości lub osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

Data Podpis

Ilość osób zamieszkujących na  terenie nieruchomości wskazanej w części B.3. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wysokość opłaty (iloczyn ilości osób D.1. i stawki opłaty D.2.)

Kwota przysługującego zwolnienia (iloczyn części D.1. i E.1.)

Imię i Nazwisko

E. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY UWZGLĘDNIAJĄCE ZWOLNIENIA (zgodnie z pkt 7 w objaśnieniach)

Stawka zwolnienia

Wysokość opłaty po zwolnieniach (różnica D.3. i E.2.)

Imię i Nazwisko

23.

24. 25.

26.

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY

27. 28.

29.

30. 31.

Podpis

Objaśnienia:

F. 2.  Podpis właściciela nieruchomości lub osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

Data

Imię i Nazwisko
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1.

2. 3.

4. 5.

6.

9. Gmina 10. Kod pocztowy 11. Poczta

12. Miejscowość 13. Ulica 14. Numer domu 15. Numer lokalu

16.

19. Gmina 20. Kod pocztowy 21. Poczta

22. Miejscowość 23. Ulica 24. Numer domu 25. Numer lokalu

26. 27.

28. 29.

30.

33. Gmina 34. Kod pocztowy 35. Poczta

36. Miejscowość 37. Ulica 38. Numer domu 39. Numer lokalu

40.

43. Gmina 44. Kod pocztowy 45. Poczta

46. Miejscowość 47. Ulica 48. Numer domu 49. Numer lokalu

C. 3. Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli inny niż w części C.2.)
Kraj 41. Województwo 42. Powiat

C. 1. Dane identyfikacyjne¹⁾
NIP (dot. osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej) PESEL (dotyczy osób fizycznych)

Numer telefonu Adres e-mail

C. 2. Adres zamieszkania 
Kraj 31. Województwo 32. Powiat

Kraj 17. Województwo 18. Powiat

C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI F.3. DEKLARACJI

B. 2. Adres zamieszkania 
Kraj 7. Województwo 8. Powiat

B. 3. Adres korespondencyjny (wypełnić jeśli inny niż w części B.2.)

A. DANE WŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.1. DEKLARACJI

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DANE POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI

B. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA WSKAZANEGO W CZĘŚCI F.2. DEKLARACJI
B. 1. Dane identyfikacyjne¹⁾

NIP (dot. osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej) PESEL (dotyczy osób fizycznych)

Numer telefonu Adres e-mail

Imię i nazwisko

1) W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli (dotyczy także nieruchomości objętej małżeńską wspólnotą ustawową), deklarację i załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełniają i podpisują  wszyscy współwłaściciele.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII.106.2019
Rady Gminy Komprachcice

z dnia 18 grudnia 2019 r.
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