
UCHWAŁA NR XXVIII/252/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ZAKROCZYMIU 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zakroczym oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6n i art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) uchwała się, co następuje: 

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

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, należy składać w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu  z zastrzeżeniem § 3. 

§ 3. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej, według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą. 

2. Przekazanie deklaracji następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie 
go na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu na Platformie Usług Administracji 
Publicznej www.epuap.gov.pl 

3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML. 

4. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517). 

§ 4. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia 
w życie niniejszej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 21 stycznia 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Zakroczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. 
poz. 1294). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Zakroczymiu

        /-/  Piotr Serwatka



 

 
 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XXVIII/252/2020 
Rady Miejskiej w Zakroczymiu 
z dnia 24 listopada 2020 r.  

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1439) 
 
Składający: Właściciel nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2 a i 
ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 
Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6 m ust.1 ustawy) lub 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana (art. 6 m ust. 2 ustawy) 
 
Miejsce składania: Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym  

 
A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  

Burmistrz Zakroczymia 
ul. Warszawska 7 
05-170 Zakroczym 
B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

  pierwsza deklaracja obowiązująca od 
……..………………………….. 

   właściciel nieruchomości 
   współwłaściciel 
   wspólnota mieszkaniowa,  

 spółdzielnia mieszkaniowa 
   inny (podać jaki)…………… 

   nowa deklaracja obowiązująca od 
……..………………………….. 

   wygaśnięcie obowiązku od 
……..………………………….. 

  korekta deklaracji za okres od……………………….…….do………….……………….…….. 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ  

*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi  
D1. Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* 
 
 
Nr PESEL 
 

Nr REGON* NIP* 

Numer telefonu  
 

Adres e-mail 

D2. Adres zamieszkania/Adres siedziby* 
Kraj 
 

Województwo Powiat 

Gmina  
 

Ulica Nr domu  Nr lokalu 

Miejscowość  
 
 

Kod pocztowy  
  

D3. Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  
 
 

Kod pocztowy  
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E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (współwłasność rozumiana również jako wspólność 
ustawowa małżeńska) 

*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 
Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* 
 

Nr PESEL 
 

Nr REGON* NIP* 

Numer telefonu  
 

Adres e-mail 

Adres zamieszkania/Adres siedziby* 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  

Adres do korespondencji (należy wypełni, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  
Miejscowość  Ulica  Nr budynku/ mieszkania lub nr działki  

w przypadku nie nadania nr domu 
 
 

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Oświadczam, że na terenie 
nieruchomości wskazanej w części F.: 

  
Zamieszkuje……………………………..………………. osób 

 
 

…………………………………. X ……………………………………  = ……………………………………zł 
                                             liczba osób zamieszkujących          stawka opłaty                      wysokość opłaty w zł 
                                                          nieruchomość 
 

H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW  

□ TAK posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne 
□ NIE posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
        H 1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY UWZGLĘDNIAJĄCA CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE  
        Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNMYI  

 
 

…………………………………. X ……………………………………  = ……………………………………zł 
                                             liczba osób zamieszkujących          stawka opłaty                      wysokość opłaty w zł 
                                                          nieruchomość             uwzględniająca zwolnienie 
 

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

Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym 
                                                                              
     
         …………………………………………………… 
                           (miejscowość i data) 

 
…………………………………………………………. 

(czytelny podpis) 
 

…………………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

 
 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE 
 
 

 

uchwalony Strona 2



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 2020 r. poz. 1427 ze zm.) 

Objaśnienie do wypełnienia deklaracji: 
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są wyłącznie dla 
nieruchomości zamieszkałych.  
 
Część B – należy zaznaczyć:  

Kwadrat „pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy. 

Kwadrat „nowa deklaracja” – gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. 

Kwadrat „wygaśnięcie obowiązku” – gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem 
zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części 
G. 
Kwadrat „korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej 
wynikających np. z błędnego ich podania. W przypadku korekty deklaracji należy podać okres, którego 
dotyczy zmiana. 
  
Część C – należy określić podmiot składający deklarację. 
Deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści 
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomością. 
Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej, 
obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli 
kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą one w drodze 
umowy zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji.  

Część D – dane składającego deklarację.  

Część E – dane współwłaściciela nieruchomości jeśli jest więcej niż dwóch wypełnić należy załącznik do 
deklaracji.  

Część F – dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne.  
 
Część G – obliczenie należnej miesięcznej opłaty. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie określenia metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
Część H i H1 - oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów oraz wysokość 
opłaty uwzględniająca częściowe zwolnienie. Posiadanie kompostownika w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zwolnienie określa odrębna 
uchwała Rady Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli prze podmiot odbierający odpady 
komunalne. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.  
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Część I – oświadczenie i podpis składającego/cych deklarację.  
Deklaracje może podpisać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które należy 
dołączyć do deklaracji. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz.1000 ze zm.).  
Deklaracje może podpisać współwłaściciel wskazany w umowie zawartej z pozostałymi 
współwłaścicielami.  
W przypadku, gdy składający deklarację nie jest osobą fizyczną, podpisy składają wszystkie osoby 
statutowo uprawnione do reprezentacji podmiotu.  
W przypadku, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć kopię uchwały w 
sprawie wyboru zarządu. 
 
Klauzula informacyjna  

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
przyjmuję do wiadomos ci, z e: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zakroczymia z siedzibą ul. Warszawska 7, 05 
– 170 Zakroczym. 

2. Z administratorem – Burmistrzem Zakroczymia moz na się skontaktowac  poprzez adres email: 
urzad@zakroczym.pl, pod nr tel. 785 21 45 wew. 300 lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w 
Zakroczymiu ul. Warszawska 7, 05 - 170 Zakroczym. 

3. Administrator – Burmistrz Zakroczymia wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w 
Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, z kto rym moz na się skontaktowac  poprzez adres email: 
iod@zakroczym.pl, pod nr tel. 785 21 45 wew. 232 lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w 
Zakroczymiu ul. Warszawska 7, 05 - 170 Zakroczym. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązko w prawnych ciąz ących na 
Burmistrzu Zakroczymia okres lonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w celu 
wymiaru, poboru i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepiso w prawa oraz na podstawie umo w powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres okres lony przepisami prawa zgodnie z 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministro w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazo w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwo w zakładowych 

7. Mam prawo do z ądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłanką przetwarzania moich 
danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI 
(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch 

współwłaścicieli, wypełnia podmiot składający deklarację) 

Numer załącznika 

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  
*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 
Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* 

 
 

Nr PESEL 
 
 

Nr REGON* NIP* 

Numer telefonu  
 

Adres e-mail 

Adres zamieszkania/Adres siedziby* 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  
  

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  
*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi 
Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* 

 
 

Nr PESEL 
 
 

Nr REGON* NIP* 

Numer telefonu  
 

Adres e-mail 

Adres zamieszkania/Adres siedziby* 
Kraj Województwo Powiat 

Gmina  Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy  
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVIII/252/2020 
Rady Miejskiej w Zakroczymiu 
z dnia 24 listopada 2020 r. 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<!-- Created from PDF via Acrobat SaveAsXML --> 
<!-- Mapping Table version: 28-February-2003 --> 
<TaggedPDF-doc> 
<?xpacket begin='' id='W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d'?> 
<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> 
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/" x:xmptk="Adobe XMP Core 5.6-c016 91.163616, 2018/10/29-16:58:49        "> 
   <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
      <rdf:Description rdf:about="" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
            xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" 
            xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/" 
            xmlns:adhocwf="http://ns.adobe.com/AcrobatAdhocWorkflow/1.0/" 
            xmlns:xmpMM="http://ns.adobe.com/xap/1.0/mm/"> 
         <dc:format>xml</dc:format> 
         <dc:creator> 
            <rdf:Seq> 
               <rdf:li></rdf:li> 
            </rdf:Seq> 
         </dc:creator> 
         <xmp:CreateDate>2020-11-13T10:16:35+01:00</xmp:CreateDate> 
         <xmp:CreatorTool>Microsoft® Word 2010</xmp:CreatorTool> 
         <xmp:ModifyDate>2020-11-13T10:48:46+01:00</xmp:ModifyDate> 
         <xmp:MetadataDate>2020-11-13T10:48:46+01:00</xmp:MetadataDate> 
         <pdf:Producer>Microsoft® Word 2010</pdf:Producer> 
         <adhocwf:state>1</adhocwf:state> 
         <adhocwf:version>1.1</adhocwf:version> 
         <xmpMM:DocumentID>uuid:9db5a360-d6cd-429b-98bf-f249cbfa9681</xmpMM:DocumentID> 
         <xmpMM:InstanceID>uuid:98bbf5af-f05d-4696-979d-200c50bdfaba</xmpMM:InstanceID> 
      </rdf:Description> 
   </rdf:RDF> 
</x:xmpmeta>               
<?xpacket end="w"?> 
<?xpacket end='r'?> 
<Part> 
<P> </P> 
<P>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI </P> 
<P>POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM  </P> 
<P> </P> 
<Table><TR><TD> 
<P>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) </P><P> </P> 
<P>Składający: Właściciel nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4, ust. 2 a i ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach </P> 
<P> </P> 
<P>Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6 m ust.1 ustawy) lub do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu w którym nastąpiła zmiana (art. 6 m ust. 2 ustawy)  </P> 
<P>Miejsce składania: Urząd Miejski w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym  </P> 
</TD></TR></Table> 
<P> </P> 
<Table><TR><TD><L><LI> 
<LBody>A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  </LBody></LI></L></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Burmistrz Zakroczymia </P> 
<P>ul. Warszawska 7 </P> 
<P>05-170 Zakroczym </P> 
</TD></TR><TR><TD> 
<P>B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (zaznaczyć właściwy kwadrat) </P> 
</TD><TD> 
<P>C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ </P> 
</TD></TR><TR><TD><L><LI> 
<LBody>  pierwsza deklaracja obowiązująca od ……..………………………….. </LBody></LI></L></TD> 
<TD><L><LI> 
<LBody>   właściciel nieruchomości </LBody> </LI>  
<LI><LBody>   współwłaściciel </LBody></LI><LI> 
 <LBody>   wspólnota mieszkaniowa,   spółdzielnia mieszkaniowa </LBody></LI> 
<LI><LBody>   inny (podać jaki)…………… </LBody></LI></L></TD></TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>   nowa deklaracja obowiązująca od ……..………………………….. </LBody> 
</LI></L></TD><TD/></TR><TR><TD><L><LI> 
<LBody>   wygaśnięcie obowiązku od ……..………………………….. </LBody></LI></L></TD> 
<TD/></TR><TR><TD><L><LI> 
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<LBody>  korekta deklaracji za okres od……………………….…….do………….……………….…….. </LBody> 
</LI></L><P> </P></TD></TR><TR><TD><L><LI> 
<LBody>D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO(YCH) DEKLARACJĘ  </LBody> 
</LI></L> 
<P>*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi  </P></TD></TR><TR><TD> 
<P>D1. Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* </P> 
<P> </P><P> </P><P> </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Nr PESEL </P> 
<P> </P> 
</TD><TD> 
<P>Nr REGON* </P></TD> 
<TD><P>NIP* </P> 
</TD></TR><TR><TD> 
<P>Numer telefonu  </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Adres e-mail </P></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>D2. Adres zamieszkania/Adres siedziby* </P> 
</TD></TR><TR><TD> 
<P>Kraj </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Województwo </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Powiat </P></TD></TR><TR><TD> 
<P>Gmina  </P> 
<P> </P></TD><TD> 
<P>Ulica </P></TD> 
<TD> 
<P>Nr domu </P></TD> 
<TD> 
<P> Nr lokalu </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
<P> </P></TD><TD> 
<P>Kod pocztowy  </P> 
<P>  </P></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>D3. Adres do korespondencji (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Kraj </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Województwo </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Powiat </P></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Gmina  </P> 
</TD><TD> 
<P>Ulica </P> 
</TD><TD> 
<P>Nr domu </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr lokalu </P></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Kod pocztowy  </P></TD></TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>E. DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA (współwłasność rozumiana również jako wspólność ustawowa małżeńska) </LBody> 
</LI></L> 
<P>*dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P> </P></TD></TR></Table> 
<Table><TR><TD> 
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<P>Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* </P> 
<P> </P> 
</TD> 
</TR> 
<TR><TD> 
<P>Nr PESEL </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr REGON* </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>NIP* </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Numer telefonu  </P><P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Adres e-mail </P></TD></TR> 
<TR> 
<TD> 
<P>Adres zamieszkania/Adres siedziby* </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Kraj </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Województwo </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Powiat </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Gmina  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Ulica </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr domu </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr lokalu </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Kod pocztowy  </P></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Adres do korespondencji (należy wypełni, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Kraj </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Województwo </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Powiat </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Gmina  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Ulica </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr domu </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr lokalu </P> 
</TD></TR><TR> 
<TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Kod pocztowy  </P> 
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</TD></TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>F. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE  </LBody> 
</LI></L></TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Ulica  </P> 
</TD><TD> 
<P>Nr budynku/ mieszkania lub nr działki  w przypadku nie nadania nr domu </P> 
<P> </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  </LBody> 
</LI></L> 
<P> </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F.: </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD><P>  </P> 
<P>Zamieszkuje……………………………..………………. osób </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P> </P> 
<P>…………………………………. X ……………………………………  = ……………………………………zł </P> 
<P>                                             liczba osób zamieszkujących          stawka opłaty                      wysokość opłaty w zł </P><P>                                                          
nieruchomość </P><P> </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>H. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW  </LBody> 
</LI></L></TD></TR> 
<TR> 
<TD> 
<P>□ TAK posiadam kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne </P> 
<P>□ NIE posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>        H 1. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY UWZGLĘDNIAJĄCA CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE          Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNMYI  </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD><P> </P> 
<P>…………………………………. X ……………………………………  = ……………………………………zł </P> 
<P>                                             liczba osób zamieszkujących          stawka opłaty                      wysokość opłaty w zł </P> 
<P>                                                          nieruchomość             uwzględniająca zwolnienie </P><P> </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ </LBody> 
</LI></L></TD></TR> 
<TR> 
<TD> 
<P>Oświadczam, że dane wykazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>                                                                              </P><P>     </P> 
<P>         …………………………………………………… </P> 
<P>                           (miejscowość i data) </P> 
</TD> 
<TD> 
<P> </P> 
<P>…………………………………………………………. </P> 
<P>(czytelny podpis) </P> 
<P> </P> 
<P>…………………………………………………………. </P> 
<P>(czytelny podpis) </P> 
<P> </P> 
</TD> 
</TR> 
<TR><TD><L><LI> 
<LBody>J. ADNOTACJE URZĘDOWE </LBody> 
</LI></L> 
<P> </P> 
</TD></TR></Table> 
<P> </P> 
<P>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 2020 r. poz. 1427 ze zm.) </P> 
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<P>Objaśnienie do wypełnienia deklaracji: </P> 
<P>Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane są wyłącznie dla nieruchomości zamieszkałych.  </P> 
<P> </P> 
<P>Część B – należy zaznaczyć:  </P> 
<P>Kwadrat „pierwsza deklaracja” – gdy deklaracja składana jest po raz pierwszy. </P> 
<P>Kwadrat „nowa deklaracja” – gdy deklaracja składana jest w związku ze zmianą danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. 
zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. </P> 
<P>Kwadrat „wygaśnięcie obowiązku” – gdy deklaracja składana jest w związku z zaprzestaniem zamieszkiwania na nieruchomości. W przypadku 
zaznaczenia tego kwadratu nie należy wypełniać części G. </P> 
<P>Kwadrat „korekta deklaracji” – w przypadku korekty danych ujętych w deklaracji już złożonej wynikających  np. z błędnego ich podania. W przypadku 
korekty deklaracji należy podać okres, którego dotyczy zmiana. </P> 
<P>  </P> 
<P>Część C – należy określić podmiot składający deklarację. </P> 
<P>Deklarację zobowiązani są składać właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. </P> 
<P>Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji dotyczy kilku podmiotów spośród wymienionych powyżej, obowiązany do jego wykonania jest podmiot lub podmioty 
faktycznie władające nieruchomością. Jeżeli kilka podmiotów faktycznie włada nieruchomością każdy z nich składa deklarację lub mogą one w drodze umowy 
zawartej w formie pisemnej wskazać zobowiązanego do złożenia deklaracji.  </P> 
<P>Część D – dane składającego deklarację.  </P> 
<P>Część E – dane współwłaściciela nieruchomości jeśli jest więcej niż dwóch wypełnić należy załącznik do deklaracji.  </P> 
<P>Część F – dane nieruchomości na której powstają odpady komunalne.  </P> 
<P> </P> 
<P>Część G – obliczenie należnej miesięcznej opłaty. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa odrębna uchwała Rady 
Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. </P> 
<P> </P> 
<P>Część H i H1 - oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu bioodpadów oraz wysokość opłaty uwzględniająca częściowe zwolnienie. 
Posiadanie kompostownika w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Zwolnienie określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Zakroczymiu w sprawie 
zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi </P> 
<P>Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli prze podmiot odbierający odpady komunalne. W przypadku niewywiązania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.  </P> 
<P>Część I – oświadczenie i podpis składającego/cych deklarację.  </P> 
<P>Deklaracje może podpisać pełnomocnik na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które należy dołączyć do deklaracji. Pełnomocnictwo podlega 
opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r., poz.1000 ze zm.).  </P> 
<P>Deklaracje może podpisać współwłaściciel wskazany w umowie zawartej z pozostałymi współwłaścicielami.  </P> 
<P>W przypadku, gdy składający deklarację nie jest osobą fizyczną, podpisy składają wszystkie osoby statutowo uprawnione do reprezentacji podmiotu.  
</P> 
<P>W przypadku, gdy deklarację składa zarząd wspólnoty mieszkaniowej należy załączyć kopię uchwały w sprawie wyboru zarządu. </P> 
<P> </P> 
<P>Klauzula informacyjna  </P> 
<P>Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oso b fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
przyjmuję do wiadomos ci, z e: </P> 
<L><LI> 
<LBody>1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zakroczymia z siedzibą ul. Warszawska 7, 05 – 170 Zakroczym. </LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>2. Z administratorem – Burmistrzem Zakroczymia moz na się skontaktowac  poprzez adres email: urzad@zakroczym.pl, pod nr tel. 785 21 45 wew. 
300 lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu ul. Warszawska 7, 05 - 170 Zakroczym. </LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>3. Administrator – Burmistrz Zakroczymia wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, z kto rym moz na 
się skontaktowac  poprzez adres email: iod 
<Link>@</Link> 
zakroczym.pl, pod nr tel. 785 21 45 wew. 232 lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu ul. Warszawska 7, 05 - 170 Zakroczym. </LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązko w prawnych ciąz ących na Burmistrzu Zakroczymia okres lonych w przepisach 
powszechnie obowiązującego prawa w celu wymiaru, poboru i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. </LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiso w prawa oraz na podstawie 
umo w powierzenia przetwarzania danych osobowych. </LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres okres lony przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministro w z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazo w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwo w 
zakładowych </LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>7. Mam prawo do z ądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
</LBody> 
</LI> 
<LI> 
<LBody>8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
</LBody> 
</LI> 

uchwalony Strona 5



 
 

<LI> 
<LBody>9. Podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłanką przetwarzania moich danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. </LBody> 
</LI></L> 
<P> </P> 
<Table><TR><TD><P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH NIERUCHOMOŚCI </P> 
<P>(wypełnić, jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności więcej niż dwóch współwłaścicieli, wypełnia podmiot składający deklarację) </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Numer załącznika </P> 
</TD></TR> 
<TR> 
<TD> 
<P>DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  *dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi </P> 
</TD></TR> 
<TR> 
<TD> 
<P>Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* </P> 
<P> </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Nr PESEL </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr REGON* </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>NIP* </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Numer telefonu  </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Adres e-mail </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Adres zamieszkania/Adres siedziby* </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Kraj </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Województwo </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Powiat </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Gmina  </P> 
</TD><TD> 
<P>Ulica </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr domu </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr lokalu </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Kod pocztowy  </P> 
<P>  </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA  *dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Imię i Nazwisko/Nazwa pełna* </P> 
<P> </P></TD></TR> 
<TR><TD> 
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<P>Nr PESEL </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr REGON* </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>NIP* </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Numer telefonu  </P> 
<P> </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Adres e-mail </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Adres zamieszkania/Adres siedziby* </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Kraj </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Województwo </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Powiat </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Gmina  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Ulica </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr domu </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Nr lokalu </P> 
</TD></TR> 
<TR><TD> 
<P>Miejscowość  </P> 
</TD> 
<TD> 
<P>Kod pocztowy  </P> 
</TD></TR> 
</Table> 
<P> </P> 
</Part> 
</TaggedPDF-doc> 
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Wyniki głosowania
Sesja: XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Zakroczymiu

Punkt obrad: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie gminy Zakroczym oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej / Numer punktu: 9

Nazwa głosowania: Podjęcie uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie gminy Zakroczym oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków

komunikacji elektronicznej

Typ głosowania: Zwykłe Data głosowania: 24.11.2020 15:50
Informacja o kworum: 50% Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu

Oddane głosy - podsumowanie zbiorcze

Uprawnionych: 15 Za: 14
Zagłosowało: 14 Przeciw: 0

Nieobecni: 1 Wstrzymało się: 0

Oddane głosy - podsumowanie szczegółowe

Lp. Imię i nazwisko Głos Data i czas oddania głosu
1 Stanisław Latała Za 24.11.2020 15:51
2 Grzegorz Wszelaki Nieobecny ------------
3 Grzegorz Tomczyk Za 24.11.2020 15:50
4 Monika Śmieszny Za 24.11.2020 15:51
5 Piotr Serwatka Za 24.11.2020 15:50
6 Jolanta Sadowska Za 24.11.2020 15:50
7 Beata Olszewska Za 24.11.2020 15:50
8 Piotr Mianowski Za 24.11.2020 15:50
9 Cezary Męziński Za 24.11.2020 15:51
10 Dariusz Lenc Za 24.11.2020 15:51
11 Maciej Kostrzewski Za 24.11.2020 15:50
12 Kamil Janczarek Za 24.11.2020 15:50
13 Bartosz Grzybowski Za 24.11.2020 15:51
14 Karol Figura Za 24.11.2020 15:50
15 Patryk Brzeski Za 24.11.2020 15:50
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