
 

 

UCHWAŁA NR XVII/239/2020 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy  

i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

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 samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309,  poz. 1696, poz. 1815, poz.1571)  art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 

1579, z 2020 r. poz. 150) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skła-

danych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nierucho-

mości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, przy 

czym: 

1) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym DO-W, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wraz z załącznikiem  nr 

1 i 2  do załącznika DO-W; 

3) załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi DO-J i DO-W, 

stanowi  załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wypełnioną deklarację właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do Prezydenta Miasta Zgierza 

w terminie:  

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej  nie-

ruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych określonych w dekla-

racji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1.  Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w jeden z niżej podanych sposobów:  

1) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16; 

2) przesłać na adres: Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz; 
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3) przesłać do Urzędu Miasta Zgierza w formie elektronicznej  za pośrednictwem Elektronicznej Platformy 

Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP na adres www.epuap.gov.pl  lub Platformy usług 

zgierz.eboi.pl, jako załącznik w pliku w formatach: PDF, JPG lub XML.  

2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mających format elektroniczny jest zgodny z zakresem informacji zawartym we wzorach stano-

wiących załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 

3. Deklaracje przesłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicz-

nym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 wrze-

śnia 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. 

zm.). 

§ 4.  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, na 

drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność. 

§ 5.  Traci moc uchwała nr XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieru-

chomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 4066) oraz  

uchwała nr XVI/210/2020  Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wyso-

kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na któ-

rych zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalo-

wym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 801). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza.  

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń  Rady Miasta Zgierza przez okres 14  dni.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z 

dniem 1 kwietnia 2020 roku. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

 

 

Grzegorz Robert Leśniewicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/239/2020 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J 
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Pouczenie: 

W przypadku niewpłacenia  należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia 

każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty lub wpłacenia jej w nie-

pełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  
Objaśnienia: 
1) Uchwała Rady Miasta Zgierza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usta-

lenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz. 
2) Dotyczy zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudo-

wanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne kompo-

stowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia została ustalona w uchwale Rady Miasta Zgierza w sprawie zwolnienia w 

części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-

kalnymi  jednorodzinnymi kompostujących  bioodpady stanowiące odpady komunalne. 
3) Jeżeli właścicieli, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, faktycznie władających nieru-

chomością jest więcej niż jeden, pozostałe osoby zobowiązane do złożenia deklaracji wypełniają i dołączają załącznik nr 3 

do uchwały oraz składają podpis w polu H.   
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Prezydent Miasta Zgierza, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-2 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej 

„RODO”) przekazuje do wiadomości publicznej poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 

Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: e-

rzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany po-

wyżej. 

2. Cele i podstawy przetwarzania.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit.  c, e, f, h, art.10 

RODO), 

b. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admini-

stratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO), 

3. Okres przechowywania danych.  

Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą prze-

chowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 

4. Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:  

instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarza-

jącym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/239/2020 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości  

zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym DO-W 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 1508



 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 1508



 

Pouczenie: 

W przypadku niewpłacenia należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia 

każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty lub wpłacenia jej w nie-

pełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

OBJAŚNIENIA: 

1) Spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, zarząd budynków i lokali komunalnych, itp. skła-

dają jedną deklarację DO-W wraz z załącznikami, w których wykazują wszystkie posiadane nieruchomości wielolokalowe 

lub składają odrębne deklaracje dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej 

budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przy-

porządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. W przypadku posiadania nieruchomości zabu-

dowanej budynkiem jednorodzinnym, należy złożyć deklarację DO-J z każdej nieruchomości. 

2) Ilość zużytej wody na nieruchomości obejmuje całkowite zużycie wody w lokalach mieszkalnych na cele socjalno-

bytowe z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji. W przypadku budynku mieszkalnego niewyposażonego 

w wodomierz i niepodłączonego do miejskiej sieci wodociągowej podstawą wyliczenia opłaty jest liczba m3 wody ustalo-

na dla danego budynku na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domo-

wym, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do deklaracji DO-W.  Jeżeli liczba osób zamieszkujących nieruchomość w okresu, za który 

podaje się zużycie wody zmieniała się, to zużycie wody należy ustalić za faktycznie mieszkające osoby. Na przykład: 

jeżeli na nieruchomości w okresie od 0.07.2019 r. do 31.08.2019 r. mieszkały 2 osoby, a w okresie od 1.09.2019 r. do 

31.09.2019 r. mieszkały 4 osoby, to zużycie wody należy wyliczyć za dwa okresy, zgodnie z liczbą osób zamieszkujących 

w nieruchomości, tj.: 2 osoby x przeciętna norma zużycia na 1 osobę x 2 m-ce i 4 osoby x przeciętna norma zużycia na 1 

osobę x 1 m-c.  

W przypadku budynku nowo zamieszkałego w pierwszej deklaracji należy oszacować zużycie wody, na podstawie prze-

ciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonych w ww. Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury, za kolejne 3 miesiące licząc od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 

biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkałych na nieruchomości. 

3) W przypadku wystąpienia wycieku wody spowodowanego awarią, właściciel może przy określeniu zużycia wody na 

nieruchomości nie uwzględnić ilości wody, która wyciekła na skutek awarii tylko i wyłącznie jeśli gestor sieci wodocią-

gowej potwierdzi zaistniałą awarię na piśmie. 

4) W deklaracji należy stosować stawki opłat z aktualnie obowiązującej  Uchwały Rady Miasta Zgierza w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto 

Zgierz. 

5) W deklaracji należny uwzględnić powierzchnię poszczególnych lokali, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a po-

wstają odpady komunalne wykazaną w załączniku nr 2 do deklaracji DO-W.  

6) Jeżeli właścicieli, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, faktycznie władających nieru-

chomością jest więcej niż jeden, pozostałe osoby zobowiązane do złożenia deklaracji wypełniają i dołączają Załącznik do 

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-J i DO-W oraz składają podpis w polu F.  

7) Jeżeli deklarację podpisuje i składa podmiot inny niż właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do deklaracji dołączyć pełnomocnictwo do podpisywania 

deklaracji według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Prezydent Miasta Zgierza, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1-2 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 swo-

bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej 

„RODO”) przekazuje do wiadomości publicznej poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zgierza z siedzibą w Zgierzu, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 

Zgierz. W sprawie ochrony swoich danych osobowych proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: e-

rzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl skrytka epuap:/4ebn4d0m4f/skrytka; lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Zgierz wskazany po-

wyżej. 

2. Cele i podstawy przetwarzania.  

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane: 

a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art.6 ust.1 lit. b, art.9. ust.2 lit. c, e, f, h, art.10 

RODO, 

b. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admini-

stratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e, art.9. ust.2 lit. g, h, j RODO); 

3. Okres przechowywania danych.  

Dla danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązku prawnego i/lub realizacji zadania publicznego, Pani/Pana dane będą prze-

chowywane zgodnie z przepisami nakładającymi ten obowiązek prawny lub stanowiącymi podstawę realizacji zadania publicznego. 

4. Odbiorcy danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:  

instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS lub innym naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarza-

jącym) np. firmom prawniczym lub informatycznym. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2 

Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz/nowo zamieszkałej/nowo  

wybudowanej 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 

Dane uzupełniające, niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie  

odpadami komunalnymi 

Lp. 
Adres miejsca gro-

madzenia odpadów 

Adresy nieruchomości 
korzystających z miejsca 
gromadzenia odpadów 

wskazanego w kolumnie 2 

Zużycie wody w loka-
lach, w których za-

mieszkują mieszkańcy 
[m3] 

Powierzchnia poszczególnych 
lokali, w których nie 

 zamieszkują mieszkańcy, 
 a powstają odpady 
 komunalne1) [m2] 

1 2 3 4 5 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

1) dotyczy lokali użytkowych usytuowanych w budynku wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i 

w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/239/2020 

Rady Miasta Zgierza 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-J i DO-W 
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