
UCHWAŁA NR RG.0007.104.2020 
RADY GMINY KOBIÓR 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), 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 (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 713), 

Rada Gminy 
uchwala: 

§ 1.  

W uchwale nr RG.0007.120.2016 z dnia 07.04.2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
w Urzędzie Gminy Kobiór, w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych, 

2) do 10 dnia miesiąca 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. 

3) w związku ze śmiercią mieszkańca do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Przemysław Sawicki 
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Załącznik do uchwały Nr RG.0007.104.2020 

Rady Gminy Kobiór 

z dnia 30 kwietnia 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
Składający:   Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością),  
Termin składania:   
 a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
 b) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 
 c) w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 
A.    ORGAN I MIEJSCE  SKŁADANIA  DEKLARACJI 
 1.                              WÓJT GMINY KOBIÓR,  ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór 
B.    DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ 
B.1   DANE IDENTYFIKACYJNE 
 2. Imię i nazwisko * / Nazwa pełna ** 

 
 3. Imię ojca * 4. Imię matki * 

 
 5. Identyfikator PESEL * / REGON ** 

 
6. NIP ** 

7. Adres e-mail  
 
 

8. Numer telefonu   

 
9. Podmiot składający 
 
 1. właściciel        
 2. współwłaściciel      
 3. użytkownik wieczysty      
 4. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  
 5. inny podmiot władający nieruchomością 

B.2   ADRES  ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 
10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat 

 
 

13. Gmina 
 

14. Ulica 15. Numer domu / Numer lokalu 

 16. Miejscowość 
 

17. Kod pocztowy 18. Poczta 

B.3   ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres wpisany w części B.2.) 
19. Kraj 
 

20. Województwo 21. Powiat  

22. Gmina 
 

23. Ulica 24. Numer domu / Numer lokalu 

 25. Miejscowość 
 

26. Kod pocztowy 27. Poczta 

C.   OKOLICZNOŚCI  POWODUJĄCE  KONIECZNOŚĆ  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI 
  

28. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
 
  1. pierwsza deklaracja        
  2. nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za   
          gospodarowanie odpadami komunalnymi 
  3. korekta deklaracji  
 
Data powstania obowiązku ponoszenia opłaty / zaistniałej zmiany danych 1) ………………..……………..……………… 
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D.   ADRES  I  RODZAJ  NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 
29. Miejscowość 
 
KOBIÓR 

30. Ulica 31. Numer domu 
/lokalu 

32. Kod Pocztowy                          
 
43-210 

 

 
33. Typ nieruchomości  (zaznaczyć właściwą kratkę) 
 
 1. nieruchomość, na której ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy  (należy wypełnić część E.1.)  
 
2. nieruchomość, na której NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (należy wypełnić część E.2) 
 
 3. nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy, a w części nieruchomość, NA KTÓREJ 
NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (należy wypełnić część E.3) 
 
 4. nieruchomość, na której znajduje się DOMEK LETNISKOWY lub INNA NIERUCHOMOŚĆ wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (należy wypełnić część E.4) 

E. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
E.1. Wypełnia właściciel nieruchomości, na której ZAMIESZKUJĄ  mieszkańcy 
  

34. Oświadczam, że liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
wskazaną w części D, wynosi:   
 
00      00        

 
35. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2)  wynosi : 
 
0000       złotych /m-c 

E.2. Wypełnia właściciel nieruchomości, na której NIE ZAMIESZKUJĄ mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

  
36. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części 
D, są one gromadzone w następujących pojemnikach 
 
0,12 m3 – szt. 0000  
0,24 m3 – szt. 0000  
0,5 m3   – szt. 0000  
1,1 m3   – szt. 0000  
7 m3      – szt. 0000 

 
37. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi 3)  wynosi 
 
000     0 złotych /m-c 

 
E.3. Wypełnia właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, a w części nieruchomość, na 
której NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, a powstają odpady komunalne 
  

38. Oświadczam, że liczba osób zamieszkujących    
      nieruchomość wskazaną w części D, wynosi: 
 
00        0        
 
Oświadczam, że na terenie części nieruchomości wskazanej w 
części D, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, są one gromadzone w następujących 
pojemnikach 
 
0,12 m3 – szt. 0000  
0,24 m3 – szt. 0000  
0,5 m3   – szt. 0000  
1,1 m3   – szt. 0000  
7 m3      – szt. 0000 

 
39. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi 4)  wynosi : 
 
00     00  złotych /m-c 

E.4.Wypełnia właściciel nieruchomości wskazanej w części D. na której znajduje się DOMEK LETNISKOWY lub INNEJ NIERUCHOMOŚCI   
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
  

40. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5)  wynosi : 0000       złotych /rok 
F.   DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA / PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO 

41. Imię i nazwisko  
 
Adres zamieszkania  

 

42. Ulica  
 
 

43. Numer domu / 
Numer lokalu  

44. Kod pocztowy, miejscowość 
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G.    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 Nr 119, str. 1), informuje się klientów Urzędu Gminy Kobiór, że:  
1.  Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Kobiór danych osobowych klientów jest Wójt Gminy z siedzibą w Urzędzie 
Gminy przy ul. Kobiórskiej 5, 43-210 Kobiór, tel. (32) 218 81 82.  
2.  Inspektor Ochrony Danych - adres email: informatyk@kobior.pl  
3.  Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:-wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organach gminy realizowanych w Urzędzie 
Gminy Kobiór; -realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kobiór oraz Urzędu Gminy Kobiór; w pozostałych przypadkach dane osobowe 
przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
4.  Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz organowi 
nadzorczemu  
5.  Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  
6.  Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania 
ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  
7.  Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  
8.  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich 
danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.  
9.  Klienci, w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych).  
10.  W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W 
niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3 

H.   PODPIS  WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ     
       WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI 

45. Imię 
 

46. Nazwisko  

47. Data wypełnienia deklaracji (dzień/miesiąc/rok) 48. Podpis (pieczęć **) właściciela nieruchomości / osoby 
      reprezentującej właściciela nieruchomości 
 
 
 

I.    LISTA ZAŁĄCZNIKÓW 
Lp. Nazwa załącznika         Ilość załączników 

1.   
2.   
3.   
J.     ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

49. Uwagi organu podatkowego 
 
 

 

50. Data (dzień/miesiąc/rok) 51. Podpis przyjmującego formularz 
 

K.   OBJAŚNIENIA 
 
*     - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną,   
**   - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną 

 

 
1)  Należy wskazać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty / zaistniałej zmiany danych: 
       a) data zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów  
komunalnych, 
       b) data zmiany parametru, który ma wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomości,   
zmiana  ilości, pojemności pojemników na nieruchomości). 
 
-   Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kobiór deklarację o wysokości opłaty za  
gospodarowanie  odpadami komunalnymi 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 do Wójta Gminy Kobiór nową deklarację, w terminie do  
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych, będących podstawą ustalenia  
wysokości należnej opłaty. Nie można złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (tj. w terminie późniejszym niż do 10 dnia miesiąca  
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana), z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca - wówczas  
złożenie nowej deklaracji winno nastąpić w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.  
-   W przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami  
komunalnymi (np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości), a także w przypadku błędów rachunkowych i  
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oczywistych omyłek właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Kobiór korektę deklaracji, zgodnie  
z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). 
 
2)  W poz.35, należy wskazać wysokość opłaty, która wynika z przemnożenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość  
      oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Kobiór. 
 
     W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki mieszkalne jednorodzinne w  
rozumieniu  art. 3 pkt. 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późń. zm.)  stawki  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdują zastosowanie do osób zamieszkujących poszczególne  
lokale. 
 
3) W poz.37, należy wskazać wysokość opłaty liczoną jako sumę wyników mnożenia określonej w poz.36 ilości  
pojemników z  odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości wskazanej w części D, przez odpowiednie stawki  
opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalonych odrębną uchwałą Rady Gminy Kobiór. 
 
4)  W poz.39, należy wskazać wysokość opłaty, stanowiącą sumę opłat wyliczonych zgodnie z pkt) 2 oraz pkt 3). 
 
5)  W poz. 40, należy wskazać wysokość rocznej ryczałtowej opłaty, ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Kobiór, za   
     gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub z    
innej  nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

L.    POUCZENIE 
 
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438, ze zm.). 

 

 
W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika do deklaracji należy dołączyć ważne pełnomocnictwo. Powinno ono być udzielone na piśmie 
w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu.  Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o 
opłacie skarbowej. (tj. Dz.U.2019 poz. 1000 z późn. zm.) Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu 
lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej, a także w przypadku podpisywania deklaracji składanych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub składania deklaracji przez przedstawiciela ustawowego w części B.1, B.2, B.3 należy wpisać dane 
identyfikacyjne właściciela nieruchomości.  
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