
UCHWAŁA NR XLI/362/21 
RADY GMINY KRASOCIN 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XL/341/21 Rady Gminy Krasocin 
z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opiaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

Na podstawie art. 6m ust. 1, ust. la i ust. lb oraz art. 6n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888; zm.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1648) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), Rada Gminy Krasocin uchwała, co 
następuje: 

1. Prostuje się  omyłkę  pisarską  w Uchwale Nr XL1341/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 
29 	listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego z 2021 r. poz. 4417 z dnia 14 grudnia 2021 r., w ten 
sposób, że błędny Załącznik nr I do uchwały zastępuje się  Załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Krasocin. 

3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego. 

PRZ"y\ NI ĄCY 
RA" 
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Załącznik do uchwały Nr XLI/362/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Nr 

Zniącznik do Uclincaly Nr XL113e212 L Redy Gminy Krnsociii z dnio 22~n  in 2021 r. 
NALEŻY WYPEŁNIĆ  DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości Ł  porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 202 !r.poz. 888 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

Miejsce skladania 
Urząd Gminy Krasocin Ul, Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin (osobiście, listownie lub za 

.. 	 „3 pomocą  środków komunikacji elektronicznej ). 

Termin skladanla 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących 
podstawą  ustalenia wysokości należnej opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 
określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZLOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Krasocin 

B. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
(należr wpisać  znak .,x" we właściwy kwadrat oraz dzień  - miesiac - ik we właściwe kwadraty,) 
o pierwsza deklaracja' - data powstania obowiązku ponoszenia opłaty 

 i-i-i 

o nowa deklaracja'- data zmiany danych 

o korekta deklaracji' - obowiązujące od 

o wygaśnięcie obowiązku ponoszenia oploty'- wygaśnięcie od 

(należ;" wyjaśnić  przeczyne złożenia nowej, korekiy deklaracji lub wygaśnigcio obowiązku) 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

wypebiia osoba Jizyeyw * 
n"ypeb,Ia podmiot Inny nit osoba Jizycena** 

spókizieinia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, placówka 
ośwkuowa,jednostka apanizacyjno gminy K,"asocinj 

Imię  i nazwisko* Nazwa pelna** 

PESEL* NIP** 	 REGON°° 

D. ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
„adres za,niezkania należy podać. jeżeli wja,icjcjciern nieruc"h(mości 0" Jyzu)nieniu ustawy o ;in"zymarliu czystości 
w gminach jest osoba jizyczna, wpozossal ch przypadkach należy podać  adres siedzib» 

i porzcjdku 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość  Kod pocztowy Poczta 

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE 
(„ialey wypełnić, jeżeli ai/ren jest inny niż  w części D) 

Miejscowość  Ulica Nr domu 

Nr lokalu 

Kod pocztowy Poczta 

El. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ  ODPADY KOMUNALNE 
m"na/eży zaznaczyć  właściwy kwadrat) 
o właściciel 	o współwłaściciel 	o spóŁdzielnia mieszkaniowa 	o wspólnota mieszkaniowa 
D inny podmiot władający nieruchomością  
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F. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAM! 
KOMUNALNYMI 
Fi. Informuje, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
wskazanej w części E niniejszej deklaracji: nalezy zaznaczyć  właściwy kwadrat) 
D posiadam kompostownik i kompostują  hioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym 
o nie będę  kompostować  bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

F2. Miesięczna wysokość  opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypelnia właściciel 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym / wtaściciel nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym, który nie posiada kompostownika przydomowego 

Liczba osób zamieszkujących 
osób 

Stawka opiaty' 
zi/osobę  

Wysokość  miesięcznej opiaty (iloczyn ilości osób i stawki opłaty) 
71 

F3. Miesięczna wysokość  opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 	wypelnia właściciel 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który posiada kompostownik 
I w nim kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne 
Liczba osób zamieszkujących 

osób 

Stawka opłaty z przysługującym zwolnieniem"5  
zł/osobę  

Wysokość  miesięcznej opiaty po zwolnieniu 
(iloczyn ilości osób i stawki opiaty po zwolnieniu) ZI 

F4, Ryczaitowa stawka opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczy domku letniskowego na 
nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, składanej 
przez właściciela nieruchomości - za rok 	od domku letniskowego na nieruchomości albo od Innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyj no-wypoczynkowe 
Liczba domków letniskowych SZL 

Stawka opłaty 9 z ł  
Roczna wysokość  opłaty (iloczyn domków letniskowych i stawki 
opłaty) 

zł /rok 

F5. Miesięczna wysokość  opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy wiaściciela 
nieruchomości, na której nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają  odpady komunalne stanowiące 
wyłącznie placówki oświatowe znajdujące się  na terenie gminy Krasocin oraz jednostki organizacyjne 
gminy Krasocin 

A. Odbiór odpadów komunalnych od stycznia do grudnia wiącznle 
Pojenrnośó 
pojemnika/ 

worka 

Liczba pojemników 
przeznaczonych do zbierania 

niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 
„uależy wpisać  11C7br 

poJemsiików) 

Liczba pojemnlk6w przez,sczo,iyeh do 
zbierania 	odpadów komunalnych 

w sposób selektywny (islety wpisać  liczbę  
pe*maików) 

Stawka za 
pojemniki 

worek" 

Iloczyn zadeklarowanej 
liczby pojemników lab 

worków, przoznaczonych 
do zbierania odpadów 

komunalnych 
powstaJĄeydl na danej 

nieruchomości oraz 
stawki opiaty za 
gospodarowanie 

odpadami komunalnym 

Szkio metale I 
tworzywa 
sztuczne 

Papier Ulo 

puyssnik/woiyk— 120L 

pojnouik - 2401. 

pojemnik -1 bOL 

Wysokość  miesięcznej opiaty przy częstotliwości opróżnień  lub odbioru odpadów jeden raz 
w miesiacu zł  

B. Dodatkowy odbiór (od kwietnia do października wlącznie) 	niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

rojemnośi 	Liczba pojemników przeznaczonych do zbierania 	(należ 	spis ć  liczbę  
pojemnika/ 	 pjeu,aiMw? 

Stawka za 
pojemniki 

worek" 

iloczyn zadeklarowanej 
liczby pojemników lub 
worków I stawki opiaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnym 

worka niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów 

komunalnych 

Plo 

pojemnik/worek - 1201 

pojemnik - 2401 

pojemnik -11L 
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Wysokość  opiaty przy dodatkowej częstotliwości opróżnień  lub odbiorze odpadów zi 

Razem wysokość  opiaty (suma A I B) 
zi 

G. OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI WSKAZNEJ W PUNKCIE „E" 
Dobrowolnie wypeiniajq tylko wiaściciele nieruchomotci, mi których zamieszkują  mieszkańcy (zpodaniem imieuia I „azwiska)°  

CI. Zalączniki/Uwagi 

G2. Obowiązek Informacyjny 

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.l 
ze zm.) - dalej: „RODO" informuję, że: 

1) 	Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy w Krasocinie (ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 
Krasocin, numer telefonu 41 39 17 026). Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym 
mogą  się  Państwo kontaktować  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektorcbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora. 

2) 	Państwa dane osobowe będą  przetwarzane 	w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i jej egzekucji oraz w celu prowadzenia systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych 
gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą  na 
podstawie art. 6 ust. I lite ww. Rozporządzenia w związku z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

3) 	Państwa dane osobowe będą  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

4) 	W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują  Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzria Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

5) 	Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować  będzie 
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

6) 	Państwa dane mogą  zostać  przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

iasci 

cr,j!elny podpis z,w,Iankm i,,rignw i „,azwiska /.podpis osoby rwowalnlonei° 
I. ADNOTACJA ORGANU 

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym 	  
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POUCZENIĘ  
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę  do 
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.   

OBJAŚNIENIA 
I Wypelnia organ. 
2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana jest przez właścicieli 
nieruchomości, 	objętych gminnym 	systemem 	gospodarowania odpadami komunalnymi. 	W zabudowie 
wielorodzinnej deklarację  składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa zgodnie z art. 2 ust. 3 
ustawy z 13 września 1996 r. 	o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 	w zabudowie jednorodzinnej 
deklarację  składa właściciel nieruchomości określony wart. 2 ust.l pkt 4, ust. 2a ustawy z 	13 września 1996 r,, 
o utrzymaniu czystości 	i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.). W przypadku 
nieruchomości, na której znajduje się  domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa 
właściciel nieruchomości za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują  
mieszkańcy (stanowiące wyłącznie placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne gminy), a powstają  odpady 
komunalne, deklarację  skiada osoba upoważniona. 
3 Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być  podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP. 

4 Pole „pierwsza deklaracja" należy zaznaczyć  „x" w przypadku, gdy dany podmiot nie składał  wcześniej 
deklaracji 	o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą  deklarację  należy złożyć  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. 

5 Pole „nowa 	deklaracja" należy zaznaczyć  znakiem „x" w przypadku zmiany danych będących podstawą  
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową  deklarację  należy złożyć  
W termirne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
6 Pole „korekta deklaracji" należy zaznaczyć  znakiem „x" w przypadku błędu m.in. (oczywista omyłka pisarska, 
błąd rachunkowy) w złożonej już  deklaracji. Zgodnie z art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja 
podatkowa (tekst jedno. Dz. U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.). 
7 Pole „wygaśnięcie obowiązku" należy zaznaczyć  znakiem „x" w przypadku wygaśnięcia obowiązku ponoszenia 
opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. sprzedaż  nieruchomości itp., następnie wypełnić  tylko 
część  B,C,D,E.G1 i H. 
8 	Podanie nr kontaktowego i/lub adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji 
dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasocin. Przekazywanie informacji nie 
jest obowiązkiem organu podatkowego i nic wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty należności pieniężnych 
w określonych terminach. 

9 Stawka opłaty za pojemnik oraz ryczał towa stawka za domek letniskowy określona jest w uchwale Rady Gminy 
Krasocin w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu 
stawki takiej opiaty. 

10 Stawka opłaty z przysługującym zwolnieniem określona jest w uchwale Rady Gminy Krasocin w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty. 
li Przez zadeklarowaną  liczbę  pojemników lub worków rozumie się  iloczyn liczby pojemników lub worków 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień  lub 
odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 
i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości. 
12 Podanie niniejszych danych nie jest obowiązkowe, jednak podanie imienia i nazwiska osób zamieszkującyclm 
nieruchomość  określoną  w punkcie E ułatwi tut. organowi weryfikację  niniejszej deklaracji. 
13 W przypadku podpisania deklaracji przez pełnomocnika należy do deklaracji 	dołączyć  pełnomocnictwo. 
W przypadku posługiwania się  pełnomocnictwem powstaje obowiązek uiszczenia opŁaty skarbowej. 
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Uzasadnienie 

W 	związku 	z koniecznością 	dostosowania 	wzoru 	deklaracji 	o wysokości 	opłaty 
za 	gospodarowanie odpadami komunalnymi do znowelizowanych przepisów, w dniu 
29 listopada 2021 r. Rada Gminy Krasocin podjęła Uchwałę  Nr XL/34 1/21 zmieniającą  uchwałę  w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela 	nieruchomości. 	Uchwała 	ta 	została 	opublikowana 
w 	Dzienniku 	Urzędowym 	Województwa Swiętokrzyskiego z 2021 r. 	poz. 4417 w dniu 
14 grudnia 2021 r. Ww. uchwała wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Swiętokrzyskiego. 

Na skutek omyłki pisarskiej, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
przesłana została wersja uchwały nieodpowiadająca rzeczywistej treści uchwały przyjętej przez Radę  
Gminy 	Krasocin 	w zakresie 	załącznika 	Nr I - 	Deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Błąd powstał  w trakcie tworzenia 
dokumentu elektronicznego w Edytorze Aktów Prawnych XML przed przekazaniem aktu do publikacji. 

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest sprostowanie omyłki pisarskiej w Uchwale 
Nr 	XL/341/21 Rady Gminy Krasocin z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniającej uchwałę  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, celem wyeliminowania z niej błędnego Załącznika nr 1, poprzez zastąpienie go 
Załącznikiem do niniejszej uchwały. 

PRZtyyO DNIĘZĄCY 
RAI) GMIIJY 

Bod S ki. 
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