UCHWAŁA Nr XXIII/204/20
RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie 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, 1579, 150 i 284) uchwala się,

co następuje:

§1-

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w §1, w formie papierowej, właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Miasta

Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.
2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej

nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.

§3-

1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości może złożyć w formie
elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta
Żyrardowa.

2. 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 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 2019 r.
poz. 700 z późn. zm.).
3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji
określa załącznik Nr 2 do uchwały (format danych XML).

§4.

Traci moc uchwała nr XL/275/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
(Dz. U. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 2696).

§5.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI11/204/20
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo łub ręcznie, drukowanymi literami
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.)
Składający:
Właściciele nieruchomości, na któtych zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta Żyrardowa, przez których rozumie się
także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Termin składania:
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana, opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
1.

Organ właściwy do składania deklaracji: Prezydent Miasta Żyrardowa
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1,96-300 Żyrardów

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe pole)

2. □ pierwsza deklaracja (*patrz objaśnienia pkt. 1)

data powstania obowiązku opłaty

3. □ nowa (kolejna) deklaracja (*patrz objaśnienia pkt. 2)

data powstania zmiany_____ -__

4. □ korekta deklaracji

data powstania korekty

5. Uzasadnienie konieczności złożenia nowej deklaracji/przyczyna zmiany deklaracji (* patrz objaśnienia pkt. 6)

C.

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE: 96-300 ŻYRARDÓW

6. Ulica

7. Nr domu

8. Nr lokalu

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
10. □ właściciel

11. □ współwłaściciel

12. □ użytkownik wieczysty

13. □ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
14. □ osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną
15. □ inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki)....................................................................

E. DANE IDENTYFIKACYJNE

E.l. Osoba fizyczna

16. Nazwisko

17. Pierwsze imię

19. Nr telefonu

20. Adres e-mail

18. PESEL

E.2. POZOSTAŁE PODMIOTY
21. Pełna nazwa

22. NIP

23. REGON

24. Nr telefonu

25. Adres e-mail

26. Osoba upoważniona do reprezentowania

F. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY- JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES NIERUCHOMOŚCI (CZĘŚĆ C)

27. GMINA

30. NR DOMU

31. NR LOKALU

28. MIEJSCOWOŚĆ

29. ULICA

32. KOD POCZTOWY

33. POCZTA

9. Nr działki

a OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Stawka opłaty określona w uchwale Rady Miasta Żyrardowa w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

34.

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części C

35.

Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty wykazaną w poz. 34 należy pomnożyć przez liczbę osób
wykazaną w poz. 35)

36.

.......................

zł/osobę

........................ zł/miesiąc

Gl. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Jestem posiadaczem „Karty Dużej Rodziny”

Liczba osób uprawnionych do zwolnień

37.

Kwota zwolnienia określona w uchwale Rady Miasta Żyrardowa w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Żyrardowa

38.

Wysokość miesięcznego zwolnienia (liczbę osób wykazaną w poz. 37 należy pomnożyć przez kwotę
zwolnienia wykazaną w poz. 38)

39.

G2. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY DLA POSIADACZY KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH
Informuję, że posiadam kompostownik przydomowy i będę w nim kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne (*patrz
objaśnienia pkt. 7)
Liczba osób uprawnionych do zwolnień (wykazana w poz. 35)

40.

Kwota zwolnienia określona w uchwale Rady Miasta Żyrardowa w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Żyrardowa

41.

Wysokość miesięcznego zwolnienia (liczbę osób wykazaną w poz. 40 należy pomnożyć przez kwotę
zwolnienia wykazaną w poz. 41)

42.

G.3. MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY PO UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ
(od kwoty w poz. 36 należy odjąć kwotę z poz. 39 lub/i kwotę z poz. 42)

43.

Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Miejscowość, data (dzień-miesiąc-rok)

Podpis/podpisy (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób reprezentujących właściciela
nieruchomości

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
Uwagi

Data otrzymania deklaracji i podpis pracownika
1.

2.

3.

4.

OBJAŚNIENIA
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do
Prezydenta Miasta Żyrardowa 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 deklarację do Prezydenta Miasta Żyrardowa 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.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do
danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez Radę Miasta metody, a w przypadku ich braku uzasadnione szacunki.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żyrardowa w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi opłatę należy uiszczać miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy

5.

6.
7.

(z góry). Opłatę uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji bez wezwania ze strony urzędu.
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwał Rady Miasta Żyrardowa w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.
Wypełnienie pola w części B punkt 5 nie jest obowiązkowe.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego
i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne
- nie posiada kompostownika przydomowego, lub
- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
- uniemożliwia prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji
zgodności informacji ze stanem faktycznym,
Prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie
prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Prezydent Miasta Żyrardowa informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Żyrardów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Żyrardowa, z siedzibą
w Żyrardowie Plac Jana Pawła II nr 1;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
email: iod@zyrardow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych;
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. 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. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom - organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym, a także podmiotom
współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28
RODO;
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
swoich danych, 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.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/204/20
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 2 kwietnia 2020 roku

<?xml version="1.0" encoding="UTF-

8"?><wnio:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/ll/09/" xmlns:ds="ht
tp://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www. w3.org/2001/xml-

events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/ll/16/" xmlns:xs="http://www
.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/ll/16/" xmlns

:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/20
09/11/16/" xmlns:xsi="http://www. w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/ll/16/" xmlns:wnio="http://ep
uap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/umzyrardow/DeklaracjaOdpadyKomunalne/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/

2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>

<wnio:Kompost/>
<wnio:IDl>

<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>

<wnio:OsobyZwol«DR>0</wnio:OsobyZwolKDR>

</wnio:Wartosc>
</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:IDl>
<wnio:KDR/>

<wnio:ID2>
<wnio:TrescDokumentu>
<wnio:Wartosc>

<wnio:OsobyZwolKompost/>
</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:ID2>
<wnio:WysokoscZwolKompost>0</wnio:WysokoscZwolKompost>

<wnio:WysokoscOplaty>0</wnio:WysokoscOplaty>

<wnio:ID0/>
<wnio:Wniosek>

<wnio:Data>2020-04-01</wnio:Data>
<wnio:Miejscowosc>#Miejscowosc</wnio:Miejscowosc>

</wnio:Wniosek>
<wnio:OplataMies>22</wnio:OplataMies>

<wnio:StawkaZwolKompost>l</wnio:StawkaZwolKompost>
<wnio:StawkaZwolKDR>5</wnio:StawkaZwolKDR>

<wnio:StawkaOp>22</wnio:StawkaOp>

<wnio:LiczaOs>l</wnio:LiczaOs>
<wnio:WysokoscZwolKDR>0</wnio:WysokoscZwolKDR>
</wnio:Wartosc>

<wnio:b>

<wnio:pierwszaDeklaracja/>
<wnio:nowaDeklaracja/>
<wnio:korektaDeklaracji/>

<wnio:uzasadnienie/>

<wnio:data/>
<wnio:dataZmiany/>
<wnio:dataKorekty/>
</wnio:b>

<wnio:e>
<wnio:nazwisko/>
<wnio:telefon/>
<wnio:mail/>

<wnio:pesel>#PESEL</wnio:pesel>
<wnio:imie/>

</wnio:e>
<wnio:e2>

<wnio:nazwalnstytucji/>

<wnio:nip>#NIPInst</wnio:nip>
<wnio:telefon/>

<wnio:reprezentujacy/>
<wnio:regon>#REGON</wnio:regon>

<wnio:mail/>
</wnio:e2>
<wnio:d>

<wnio:osobazarzadzajaca/>

<wnio:innyPodmiot/>

<wnio:rodzajPodmiotu/>
<wnio:jednostkaOrganizacyjna/>
<wnio:wspolwlasciciel/>

<wnio:uzytkownikWieczysty/>

<wnio:wlasciciel/>
</wnio:d>

<wnio:c>

<wnio:nieruchomosc>

<wnio:numerDzialki/>

<wnio:Ulica/>
<wnio:Dom/>

<wnio:Lokal/>
</wnio:nieruchomosc>
</wnio:c>

<wnio:H>

<wnio:lmie/>
<wnio:Nazwisko/>
</wnio:H>

<wnio:f>

<wnio:Gminal>#Gmina</wnio:Gminal>
<wnio:Ulical/>

<wnio:Doml>#Budynek</wnio:Doml>
<wnio:Miejscowoscl>#Miejscowosc</wnio:Miejscowoscl>

<wnio:kodPocztowy>#KodPocztowy</wnio:kodPocztowy>

<wnio:Pocztal>#Poczta</wnio:Pocztal>
<wnio:Lokall>#Lokal</wnio:Lokall>
</wnio:f>

</wnio:TrescDokumentu>

<wnio:DaneDokumentu>

<str:Adresaci>

<meta:Podmiot>
<inst:lnstytucja>
<inst:Nazwalnstytucji>Urząd Miasta Żyrardowa</inst:Nazwalnstytucji>
</inst:lnstytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Adresaci>
</wnio:DaneDokumentu>

</wnio:Dokument>
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