
Proiekt

z dnia .................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR..................
RADY MI AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sktadanej przez
wlascicieli nieruchomosci

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 samorz^dzie 
gminnym (Dz. U. z2019r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696), art. 6m ust. la i lb, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629, Dz. U. 
z 2019 r., poz. 730, poz. 1403, poz. 1579) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektorych 
ustaw w zwi^zku zapewnieniem stosowania Rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. z 2019 r. poz.730) 
uchwala si?, co nast?puje:

§ 1. Okresla si? wzor deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej 
przez wlascicieli nieruchomosci, stanowi^cy zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Deklaracje, o ktorych mowa w § 1, wlasciciele nieruchomosci zobowi^zani s^ skladac w Urz?dzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Deklaracje, o ktorych mowa w § 1, mozna skladac do Urz?du Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za pomoc^ 
srodkow komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy Elektronicznej Uslug Administracji Publicznej 
ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl, na elektronicznej skrzynce podawczej Urz?du Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego skrytka ePUAP: /5w837chbcv/skrytka, jako zal^cznik w pliku PDF.

1) Deklaracja przeslana w formie elektronicznej musi bye opatrzona bezpiecznym podpisem elektronieznym 
weryfikowanym za pomoc^ waznego Kwalifikowanego Certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrzesnia 
2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikaeji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20ae ustawy zdnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania publiezne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

2) Wzor deklaracji w formie elektronicznej w pliku PDF zamieszcza si? na stronie internetowej Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego www.piotrkow.pl. Formularz deklaracji w wersji papierowej udost?pnia si? w Urz?dzie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 5. Traci moc uchwala nr LVI/717/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez 
wlascicieli nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2018 r., poz. 3651)

§ 6. Uchwala podlega publikaeji w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po 
uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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Zal^cznik do uchwafy Nr..................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia. 2019 r.

NVVPEI.XK^ KOMPl l KROWO l.i:B RKC/NIK. Dl’^VMl DRUKOWANYVII 1.1 I KKAMl. C/^RNVM M B MKBIKSklM KOl.OkKM

PESEL (be/ kresek) REGON / NIP (be/ kresek)
I I I I I I I I I I I I
(dolyezy wbucicieli nicruehomolci bfdi)cycli osobami fizycaiymi) 
nieb<;d.icych osobami fizyezoymi)

(dolyezy wlaicicicli nicruchomosci

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPtATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI, 

NA KT6REJ ZAMIESZKUJA MIESZKANCY

Podstawa prawns: Ustawa 2 dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porzqdku w gminach.

WteScidele nieruchomoSci, wspdMaSciciele, uiytkownicy wieczyici oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajqce
nieruchomoAd w zarzqdzie lub uZytkowaniu, a takie inne podmioty wtadaj£|C8 nieruchomoAciq. na ktdrej zamieszkujq 
mieszkartcy.
JeZeli obowiqzki wskazane w ustawie mogq jednoczeAnie dotyezyd kilku podmiotdw, to obowiqzany do ich wykonania 
jest podmiot lub podmioty faktyeznie wiadajqce niemchomoAciq. W takim przypadku podmioty mogq w drodze umowy 
zawartej w formie pisemnej, wskazad podmiot obowiqzany do wykonania obowlqzkbw wynlkajqcych z ustawy.
Jezell nleruchomoAC jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w ktdrym ustanowiono odr^bnq wtasnoSd lokalu, 
obowi^zki wlaAciciela nieruchomoAci wspdlnej oraz wtaAciciela lokalu obci^Zajq wspdlnot^ mieszkanlow^ albo 
spotdzielnie mieszkaniowa.

Sktadajqcy:

Miejsce sktadania: Urz«(d Miasta, Pasai Karola Rudowskiego 10 lub ul. Szkolna 28, 97 - 300 Piotrkdw Trybunalski.

1) W terminie 14 dnl od dnia zamieszkania na danej nieruchomoAci pierwszego mieszkartca
2) W terminie do 10 dnia mlesiqca nast^puj^cego po miesiacu, w ktorym nastqpita zmiana.
3) W terminie 6 miesi$cy od dnia Amierci mieszkartca.

Termin skladania:

A.l. OKOLICZNOSCI POWODUJ^CE OBOWI^ZEK ZtOZENIA DEKLARACJI (zaznaezyd wlaAciwy kwadrat):

I__ I pierwsza dcklaracja
(data powstania obowiqzku .

□ □ deklaracja zmieniajqca 
(data powstania/ustania obowi^zku.

korekta deklaracji 
(data powstania zmian......•) ))

A.2. PRZYCZYNY ZLOfcENIA DEKLARACJI ZMIENIAJ^CEJ (nowej):
I I zbycie nieruchomoAci Q zmiana iloAci os6b | | zmiana danych | l inne (jakie?).

B. DANE SKJLADAJACEGO DEKLARACJA

B. 1. SKLADAJACY DEKLARACJA

Sktadaj^cy deklaracja (zaznaezyd wlaAciwy kwadrat) 
| | osoba fizyezna osoba prawna jednostka organizacyjna nieposiadajqca osobowoAci prawncj

Tytul prawny, forma wladania nieruchomoAci^ (zaznaezyd wlaAciwy kwadrat)
| | wlaicicicl nieruchomoAci Q wspdhvlaAcicicI Q uZytkownik wieezysty Q zarz^dca nicruchomosci

[ | inny podmiot wladajqcy nieruchomoAci^ (jaki?),

B. 2. DANE IDENTYFIKACYJNE
* dotyezy sktadaisceqo deklaracie niebedacego osoba fizyezna ** dotyezy sktadajacego deklaracie bedgeego osoba fizyezna
Imi? (pierwsze i drugie), nazwisko**/ Pelna nazwa osoby prawnej* (jednostki nieposiadajjjcej osobowoAci prawnej)

Imi$ ojea, imi? matki **

B. 3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
• dotyezy sktadaiacego deklaracie niebedqceqo osoba fizyezna ** dotyezy sktadaiaceqo deklaracie bedaceqo osoba fizyezna
Kraj Wojewddztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

MiejscowoAtS Kod pocztowy Poczta

Telefon i adres e-mail

B. 4. WYRAfcENIE ZGODY NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROG^ ELEKTRONICZN^

WyraZam zgod? na otrzymywanie informaeji drogq elektronieznq w sprawach zwi^zanych ze zloZonq deklaracja i oplatami: 
(/a/naezye wlaAciwy kwadrat)

^elektronicznic e-mail- \ | nie wyraZam zgody1 | telefonicznie (sms) na nr
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B. 5. ADRES DO KORESPONDENCJI
Naleiy wypeMie tylko w przypadtm. gdy adrea do korespondencji jest inny nii adres siedziby / adres zamieszkama wskazany w czgici B 3. deklaracji.
Kraj Wojew6dztwo Powiat

Gmina Nr lokaluUlica Nr domu

Miejscowosc Kod pocztowy Poczta

B. 6. OSOBY UPOWA2NIONE DO REPREZENTOWANIA SKLADAJ^CEGO DEKLARACJ^
(Osob^ upowainion^ do sktadania deklaracji mot* by£ jodynie osoba uprawniona do raprezafitowania, np. cztonek reprezentacji wskazany w KRS, 
oplekun prawny, petnomocnlk okreSlony w pelnomocnictwle)._________

Osoby upowaftiione do reprezentowania (podstawy umocowania i sposob reprezentowania):

C. DANE NIERUCHOMOSCIZAMIESZKALEJ - dla ktdrej skladana jest deklaracja

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy 
97-300

Poczta
Piotrkdw Trybunalski

Punkt gromadzenia odpadow, jeSli jest inny nil ww. adres nieruchomoki:

D. OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM1 ZEBRANYMI W SPOS6B SELEKTYWNY'

Podac liczb? zamieszkalych os6b w nicruchomoici wskazancj w cz$$ci C iloSd osob
Miesitjczna kwota oplaty (liczba osob pomnoZona przez stawk? na miesi^c2) /.lotych/miesiqc

E. O^WIADCZENIE I PODPIS SKLADAJ^CEGO DEKLARACJ^ / OSOBY REPREZENTUJ^CEJ
Dane osoby sktadaj^cej deklaracje / osoby reprezentuj^cej sktadaj^cego deklaracj? 
(niepotrzebne skreSlid)

Data wypetnienia deklaracji: 
(dzieii - miesiac - rok)

m-m- Czytclny podpis / podpis i picczod
F. ADNOTACJE URZ^DU:

POUCZEN1E:
Niniejsza deklaracja stanowi podstawf do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czcnvca 1966 r. o posl?powaniu 
egzekucyjnym w administraeji.

OBJASNIENIA:
1 Zgodnic z art. 5 ust.3 ustaw> z dnia 13 wrzesma 1996 r o utrzymanm czysiosci i porajdku w gmmach wlascicielc meruchomosci zapewniaja utrzymame czysiosci i poizadku pr/c/ 
zbieranic w sposbb selcklwny powslalych na teitnie nietuchomosci odpadow komunalnych zgodnic z wymaganiami i sposobcm okrcslonymi w regulaminie oraz sposobem okreslonym w 
przepisach wydanych na podstawie art 4a ust I.
2 Zgodnic z an. 6 i ust. 2 cytowancj ustawy w przypadku gdy w danym imesiqcu na danej meruchomosci mieszkanicc zamicszkujc przez czfsc miesi^ca. oplatf za gos|X)darowanie odpadami 
komunalnymi w micsiscu, w Ictorym nastgpila zmiana. uiszcza si? w gminie. w ktorej dotychczas mmieszkiwal. a w nowym miejscu zamieszkania - poczqwszy od itucsiaca nast?pncgo. po 
ktorym uastqpila zmiana
3. Zgodnic x art. 6m ust. 1, 2, 4 i 5 pkt I, cytowancj ustawy wlaiciciel meruchomosci jest obowigzany zloZyc do wlasemego organu dcklaracj? o wysokosci oplaty za gospodarowanic 
odpadami komunalnymi w termime 14 dni od dnia zamieszkania na danej meruchomosci pierwszego mieszkahea W przypadku zmiany danych b?d?cych podstaw? ustalenia wysokosci 
naleinej oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi wlasciciel nieruchomosci jest obowiszany zlozyc nowg deklaracj? do 10 dnia miesigea nast?puj^ccgo po micsiqcu. w kiorym 
nastijpiia zmiana. Wlasciciel nieruchomosci nic mozc zlozyC deklaracji zmnicjszajqccj wysokosc zobowujzama z tytuhi oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi za okres wsteezny. 
z wyjjpkiem przypadku. o kibrym mows w ust. 2. Przepisu nie stosuje si?. jeZeli wlasciciel nieruchomosci zlozy now? deklaracj? zmmcjszajac? wysoko4c zobow i?zania z lynulu oplaty za 
gospodarowanic odpadami komunalnymi w zwigzku ze Smierci? mieszkahea w terminie 6 miesi?cy od dnia tego zdarzema.
4 Zgodnie z an. 6ka ust. I cytowancj ustawy w przypadku, gdy odpady komitnalne nic s? zbictanc w sposob seleklywny. stawka oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnyini wynosi 
ir/ykrotnosc stawki ustalonej zgodnie z uchwal?. o ktorej mowa w an 6k usl. 1 i ustalona zostame w drodze dccy zji wydanej przez uprawniony organ

1NFORMACJA:
1. Administratorem danych wskazanych w deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi dla nieruchomosci na ktorej zamicszkuji) micszkancy, jest Prezydent 
Miasta Pioirkowa Trybunaiskiego z siedzib?: Pasaz Karola Rudowskiego 10.97-300 Piotrkow Trybunalski. tel: 44 732 77 01. adres e-mail: ?-tM7»dffpipUkoYV.Bl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urz?dzie Miasta Piotrkowa Trybunaiskiego jest Pani Anna Pelka adres e-mail: a oelka'ffmoirkciwjil
2. /.lozenie deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi dla nieruchomosci na ktorej zamieszkuj? micszkancy jest obowigzkiem wlascicicla nicruchomoSci i 
wynika z an. 6 in ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymamu czysiosci i porz?dku w gminach
3. Zbieranic deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanic odpadami komunalnymi i odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieh meruchomosci. na ktorych zamicszkuj? micszkancy 
jest obowigzkowym zadaniem gminy i wynika z przepisow ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymamu czysiosci i porzadku w gminach
4. Przysluguje Pani/Panu prawo dost?pu do Ireici danych i ich sprostowama. oraz prawo do wniesienin skargi do organu nadzorezego: Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych. gdy
Pani/Pan, Zc przciwarzanic danych osobowych dotyczs|cych Pani Tbuia narusza przepisy Ogblucgo Rozporz?dzema o Ochronie Danych Osobowych.
5. Dane udost?pnionc przez Pam^Pana me b?d? podlcgaly udost?pnieniu podmioiom irzedm. Odbiorcami danych b?di| tylko instytueje upowaZnione z. mocy prawa 
6 Dane udost?pnionc przez Pani?/Pana nie b?d? podlcgaly profilowaniu.
7. Administrator danych nie b?dzie przekazywac danych osobowych do pahstwa ttzeciego lub organizaeji ini?dzynarodowej.
8 Dane osobowe b?d? przcchowywane przez okres zgodny z rzcczowym wykazem akt obowopenjacym w Urz.?dzie Miasta Piotrkowa Trybunaiskiego.

u/na

rSclektN'Vk’ny sposob xbierinu odpidov\ polcga na segregaeji odpadow1 zgodnie 2 obowivujycym Rcgulamirxm uirry mania ciyuaici i porz^dku na lerenic musia hotrtowa Trybunaiskiego wprowadaooym uchwalf Rady 
Miasia Piotrkowa Tr)'bunilskiego
: Stawka oplat) okrcilona w Uchwak Rady Miasia Piotrkowa Trybunaiskiego w sprawie wybom melody ustalania ophty i stawki /a gospodarowanic odpadami komunalnymi
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UZASADNIENIE
do projektu uchwaty w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, sktadanej przez wiascicieli nieruchomosci

W zwi^zku ze zmian^ ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach, 
przedstawiamy wzor deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ktorym 
ulegaj^ zmianie:
- terminy skladania deklaracji w przypadku zaistnienia zmian lub zgonu mieszkanca nieruchomosci
- usuwa si? pkt D tj. mozliwosc wyboru sposobu zbierania odpadow (nowy zapis w ww. ustawie narzuca 
wlascicielom nieruchomosci selektywny sposob zbierania odpadow komunalnych)
- usuwa si? pkt F tj. wyliczenie oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi w sposob 
nieselektywny (zmieszany).
Ponadto na podstawie ustawy z dnie 21 lutego 2019 o zmianie niektorych ustaw w deklaracji umieszcza si? 
informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz^dzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwi^zku 
z przetwarzaniem danych osobowych.

n ivumo.
ihalskiegoMCEPREZ^

Piotrkowa>5KIEROWNIJC 
Referatu Gospo^fowania 
Odpadami KormWlnymi Vn IfarrewnikA.

Dorota .erska
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