
- PROJEKT - 

UCHWAŁA NR … 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia ….. 2020r.  

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 87/XII/2019 z dnia  

25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli 

nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6n i art. 6m ust. 1a, 

1aa, 1ab i 1b  ustawy  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kroczyce uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zmienia się Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kroczyce Nr 87/XII/2019  

z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na  których 

znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

 

§ 3 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2021r. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ….. Rady Gminy Kroczyce z dnia ….. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 87/XII/2019 z dnia  

25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli 

nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

 

Zgodnie z przepisem art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) Rada Gminy, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały 

stanowiącej akt prawa miejscowego: 

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący 

objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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 119 z 04.05.2016, str. 1, 

z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania 

deklaracji; 

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie 

z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Gminy Kroczyce wprowadza zmiany do wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce. Zasadniczym 

determinantem wprowadzenia zmian do wzoru deklaracji jest zmiana stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 25,00 zł miesięcznie od mieszkańca,  

z zastrzeżeniem, że za każdą kolejną osobę powyżej czterech osób, stawka wynosi 23,50 zł 

miesięcznie. W objaśnieniach do druku deklaracji należało więc zmienić pkt 6, tak aby 

wpisana tam stawka opłaty nie wprowadzała w błąd mieszkańców chcących uzupełnić druk. 

 

Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest 

uzasadnione. 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,E0L.2016.119.0000010,ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-2016-679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu.html

