
UCHWAŁA NR XVI/180/2020 
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 17 września 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1, art. 6m ust. 1 i 2  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 ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przypadku nieruchomości, która jest częściowo zamieszkała i częściowo niezamieszkała, a powstają w tej 
części nieruchomości odpady komunalne właściciel tej nieruchomości składa deklaracje o których mowa w ust. 1.

3. Dla nieruchomości, na których prowadzona jest w części lokalu mieszkalnego obsługa biurowa działalności 
gospodarczej właściciel przedmiotowej nieruchomości składa deklarację o której mowa w ust. 1.

4. Dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe właściciel przedmiotowej nieruchomości składa deklarację o której mowa 
w ust. 1.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy 
Łodygowice pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług 
Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl w terminie:

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 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.

2. Deklaracja określona w ust. 1 niniejszej uchwały przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznym (t.j. Dz. U. 
z 2020, poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 346 ze zm.).

3. Deklaracja może być składana w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania 
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 180 ze zm.).

4. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji elektronicznej określa załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wzór deklaracji będzie dostępny w Urzędzie Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75 oraz na stronie 
www.lodygowice.pl.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXIV/283/2017 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/180/2020  

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 17 września 2020 r. 
UWAGA! 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM  
 

1.PESEL/REGON 

           
 

DEKLARACJA O  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy 

2. Podstawa prawna: 

Składający:          

Termin składania:   

     

Miejsce składania deklaracji:                

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów  

komunalnych oraz w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Urząd Gminy w Łodygowicach 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Urząd Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75, 34-325  Łodygowice  
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy.  
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  __ __/__ __/__ __ __ __  

 zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 1 __ __/__ __/__ __ __ __   

 zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 2 __ __/__ __/__ __ __ __ 

 ustanie obowiązku uiszczania opłaty 3 __ __/__ __/__ __ __ __ 

 deklaracja korygująca 4 (obowiązująca od) __ __/__ __/__ __ __ _ 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
5. Typ podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 osoba fizyczna                       osoba prawna    

 

 inny typ podmiotu (np. nie posiadający osobowości prawnej) 

6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  Właściciel nieruchomości             

  Użytkownik wieczysty                                 

  Inny podmiot 

 

  Współwłaściciel  

  Najemca, dzierżawca 

  Zarządca nieruchomości wspólnej 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
7. Imię i Nazwisko / Nazwa pełna 

8. Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa) 

 
9. Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa) 

 

D.2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI  

10. Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Zamieszkała               Rekreacyjno-wypoczynkowa (dot. części G) 
 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 5  

11. Miejscowość 
 

12. Kod pocztowy 
 

13. Ulica 14. Nr domu 15.Nr lokalu 

 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
16. Kraj 17. Województwo 18. Kod Pocztowy 19. Miejscowość 

20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 
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E. OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, jako właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, że będę kompostował 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

23.  Tak 24.  Nie 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Nieruchomość zamieszkała 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
25. 

 zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3  
26. 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 25 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 26) 
27. 

 zł/miesiąc 

Kwota przysługującego zwolnienia (kwotę zwolnienia należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w 

poz. 26) 
28. 

zł/miesiąc 

Wysokość opłaty po zwolnieniach (kwotę z poz.28 należy odjąć od kwoty z poz. 27.)  
29. 

zł/miesiąc 

Opłata kwartalna (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez 3 miesiące) 6 
30. 

zł/kwartał 
Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łodygowice w dniu odbioru, odpady powinny być wystawione przed wejście na teren 
nieruchomości, na obszarach górskich, na których dojazd samochodem odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają 
obowiązek, aby odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód 
przedsiębiorcy. 

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – Rekreacyjno-wypoczynkowa (wypełniają właściciele 

nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 
Roczna ryczałtowa opłata określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 

31. 
zł/rok 

 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

32. Data 33. Czytelny podpis ( z podaniem imienia i nazwiska) 

 

POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do  wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łodygowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
W przypadku zmiany danych będącej podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany  
złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

I. ADNOTACJE ORGANU 

Objaśnienia: 
1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących 

nieruchomość) 
2. Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości opłaty (np. w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych, itp.). 
3. W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości lub zbycia nieruchomości. Ponowne zamieszkanie nieruchomości obliguje właścicieli do 

złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od zamieszkania nieruchomości. 
4. Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację korygującą w przypadku nieprawidłowego wypełnienia deklaracji. 
5. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
6. Opłatę można wnosić za dany kwartał w dowolnej ilości rat i w dowolnych terminach, z zachowaniem zasady, aby całość płatności za dany kwartał została uiszczona do 
końcowego terminu płatności za dany kwartał: do 15 kwietnia za I kwartał, do 15 lipca  za II kwartał, do 15 października za III kwartał, do 30 grudnia za IV kwartał. 
Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 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) 
informujemy iż: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail : iod@lodygowice.pl.  
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. e RODO (w 
celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). 
4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 
5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 
7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo 
zautomatyzowany w systemach informatycznych. 
8) Podanie danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w 
pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne. 
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/180/2020

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 17 września 2020 r.

http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/l5i8i8o8nb/DOK1_v2

/l5i8i8o8nb/skrytka                                                              ৵

Urząd Gminy w Łodygowicach 34-325  Łodygowice

Piłsudskiego 75 iod@lodygowice.pl  Wójt Gminy Łodygowice      #NIP

#NazwaInst #KodPocztowy #Poczta #Miejscowosc #Ulica #Budynek #Lokal PL

#Wojewodztwo #Powiat #Gmina PL       #PESEL #NIP  #Imie  #Nazwisko #KodPocztowy

#Poczta #Miejscowosc #Ulica #Budynek #Lokal PL #Wojewodztwo #Powiat #Gmina       

P     1 1       PL              PL ŚLĄSKIE żywiecki Łodygowice (gmina

wiejska) T    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00             Urząd Gminy w

Łodygowicach 34-325  Łodygowice Piłsudskiego 75 iod@lodygowice.pl  Wójt

Gminy Łodygowice      #NIP   #NazwaInst #KodPocztowy #Poczta #Miejscowosc #Ulica

#Budynek #Lokal PL #Wojewodztwo #Powiat #Gmina PL       #PESEL #NIP  #Imie

#Nazwisko #KodPocztowy #Poczta #Miejscowosc #Ulica #Budynek #Lokal PL

#Wojewodztwo #Powiat #Gmina           P     1 1       PL              PL ŚLĄSKIE

żywiecki Łodygowice (gmina wiejska)   T    0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00

G

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
–

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca

lub postania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie do 10

dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy w Łodygowicach

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

, ul. ,

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy.

Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy element)

zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca P

zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 1 Z

zmiany danych nie będących podstawą ustalenia wysokości opłaty 2 Z2

ustanie obowiązku uiszczania opłaty 3 W

deklaracja korygująca 4 (obowiązująca od) K
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C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Rodzaj składającego deklarację (właściwe zaznaczyć)

osoba fizyczna 1 osoba prawna 2 inny typ podmiotu (np. nie posiadający

osobowości prawnej) 3

Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy element)

Właściciel nieruchomości 1 Współwłaściciel 2 Użytkownik wieczysty 7 Najemca,

dzierżawca 5 Inny podmiot 9 Zarządca nieruchomości wspólnej 10

D. DANE IDENTYFIKACYJNE

D. 1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię:

Pole wymagane. Imię powinno zawierać od 0-30 znaków

Nazwisko:

Pole wymagane. Nazwisko powinno zawierać od 0-40 znaków

PESEL:

Pole wymagane. Wartość niepoprawna

Numer telefonu

(pozycja nieobowiązkowa):

Adres e-mail

(pozycja nieobowiązkowa):

Nazwa pełna:

REGON:

Numer telefonu (pozycja nieobowiązkowa):

Adres e-mail (pozycja nieobowiązkowa):

D. 2. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy element)

Zamieszkała T

Rekreacyjno-wypoczynkowa (dot. części G) INNA

D. 3. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne 5

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

D. 4. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny niż adres nieruchomości z D.3.

Kraj

POLSKA PL

Województwo

Powiat

Gmina
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Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Nr domu

Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, jako właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym, że będę kompostował bioodpady stanowiące odpady komunalne w

kompostowniku przydomowym

Tak T

Nie N

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - zamieszkałe

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w sprawie wyboru

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia

wysokości tej opłaty.

zł/osobę

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. "Stawka opłaty" należy pomnożyć przez

liczbę osób wskazaną w poz. "Liczba osób")

zł/miesiąc

Kwota przysługującego zwolnienia

zł/miesiąc

Wysokość opłaty po zwolnieniach (kwotę z poz."Kwota przysługującego zwolnienia"

odjąć od kwoty z poz. "Miesięczna kwota opłaty")

zł/miesiąc

Opłata kwartalna (kwotę z poz. "Wysokość opłaty po zwolnieniach" należy pomnożyć

przez 3 miesiące) 6

zł/kwartał

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

gminy Łodygowice w dniu odbioru, odpady powinny być wystawione przed wejście na

teren nieruchomości, na obszarach górskich, na których dojazd samochodem

odbierającego odpady do położonych wysoko nieruchomości nie jest możliwy, ich

właściciele mają obowiązek, aby odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w

wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze,

którą porusza się samochód przedsiębiorcy.

G. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – Rekreacyjno-wypoczynkowa

(wypełniają właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe

lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Roczna ryczałtowa opłata określona w Uchwale Rady Gminy w Łodygowicach w
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sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

zł/rok

F. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane przeze mnie dane są

zgodne z prawdą

Data

POUCZENIE

W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty lub

wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do

wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438

z późn. zm.). Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy

Łodygowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca

lub postania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany

danych będącej podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w

terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła

zmiana.

Objaśnienia:

1 W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkujących

nieruchomość)

2 Zaznaczyć w przypadku zmiany danych niebędących podstawą ustalenia wysokości

opłaty (np. w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych, itp.).

3 W przypadku zaprzestania zamieszkiwania mieszkańców na danej nieruchomości,

lub zbycia nieruchomości. Ponowne zamieszkanie nieruchomości obliguje

właścicieli do złożenia deklaracji w terminie do 14 dni od zamieszkania

nieruchomości.

4 Właściciel nieruchomości może złożyć deklaracje korygującą w przypadku

nieprawidłowego wypełnienia deklaracji.

5 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.

6 Opłatę można wnosić za dany kwartał w dowolnej ilości rat i w dowolnych

terminach, z zachowaniem zasady, aby całość płatności za dany kwartał została

uiszczona do końcowego terminu płatności za dany kwartał: do 15 kwietnia za I

kwartał, do 15 lipca za II kwartał, do 15 października za III kwartał, do 30

grudnia za IV kwartał.

Klauzula informacyjna RODO
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 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) informujemy iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ul. , .

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail : .

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w celu

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit.

e RODO (w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów

prawa.

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały

zebrane, a następnie przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich,

czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo

zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) Podanie danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę jest

wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania,

w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa

Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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