UCHWAŁA NR XIII/62/19
RADY GMINY DZIEMIANY
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), Rada Gminy
Dziemiany uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze
gminy Dziemiany, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Dziemiany w Urzędzie
Gminy Dziemiany ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany deklarację, o której mowa w § 1,w terminie 14 dni
od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 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.
3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. 1. Deklaracje mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej - ePUAP.
2. Deklaracje są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tj.Dz. U. z 2019 r., poz. 162 ze
zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str.
73) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 700 ze zm.).
3. Format elektroniczny deklaracji określony jest w jednym z formatów danych: DOC, DOCX, RTF,
ODT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF.
§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/21/19 Rady Gminy Dziemiany z dnia 23-01-2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Dziemiany
Krystian Sikora
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/62/19 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.09.2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Druk DO-1

Dzień-Miesiąc-Rok

1.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm),
Składający: Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1,
Termin składania: Pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości 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.
Miejsce składania: Urząd Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

DZIAŁ A

DANE OGÓLNE

A.1. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
A.2. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
2.

 złożenie deklaracji (data powstania obowiązku ___ ___ _____) 3.  zmiana deklaracji (miesiąc zaistnienia zmiany ___ ____ _____ )
4.

zmiana deklaracji spowodowana śmiercią mieszkańca (data zgonu ___ ___ ______ )

A.3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU/OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ
Nazwisko i Imię/Nazwa

5.
6.

PESEL/NIP
Kod pocztowy i miejscowość

7.

8.
9.

Ulica
Nr domu / Nr lokalu
Nr telefonu / Adres poczty elektronicznej

10.

11.

12.

13.

A.4 Adres nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – jeśli jest inny niż w części A3
14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Ulica

17. Nr domu

18. Nr lokalu

A.5. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW – budynki jednorodzinne :

 19.popiół (pojemnik z tworzywa sztucznego lub ocynkowy)
dotyczy nieruchomości opalanych paliwem stałym

 20. Posiadam przydomowy kompostownik i będę w nim kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne
co uprawnia mnie do zastosowania stawki opłaty obniżonej
1

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym
ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię
mieszkaniową.
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A.6. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW – budynki wielolokalowe
21.popiół (pojemnik z tworzywa sztucznego lub ocynkowy)
dotyczy nieruchomości opalanych paliwem stałym

DZIAŁ

B

OBLICZENIE OPŁATY
KOMUNALNYCH

ZA

ODBIÓR

I

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

B.1. RODZAJ ZABUDOWY ORAZ LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH ZABUDOWĘ :
zabudowa jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna

 22. liczba osób zamieszkująca nieruchomość ______  23. liczba osób zamieszkująca nieruchomość ______
B.2 OBLICZENIE OPŁATY:
Stawka jednostkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę
(wg obowiązującej uchwały Rady Gminy Dziemiany).
Opłata (iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki jednostkowej opłaty)

DZIAŁ

C

24.

25.
_______________zł/miesiąc

PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

26. Data __________________ Podpis __________________________
(z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj Dz. U. z 2019 r. poz.
1438 ze zm.). Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
Wójta Gminy Dziemiany deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 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. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie
posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o
której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze stanem faktycznym - wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o
którym mowa w ust. 4a tejże ustawy. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono
wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.

G. ADNOTACJE ORGANU
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Klauzula informacyjna
Zgodnie z rozporządzeniem 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 (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Dziemianach jest:Wójt Gminy Dziemiany
ul. 8 Marca 383-425 Dziemiany.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail pukaczewski@hotmail.com
Do zakresu działania samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na
rzecz organów administracji rządowej. Urząd Gminy w Dziemianach gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019
r., poz. 506 ze zm.). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora danych.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o
którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom.
Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje
związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub
właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z
podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych). Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe przetwarzane w Urzędzie Gminy w Dziemianach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Dziemiany, podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym lub umownym.
W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych
osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych,
informowani Państwo będziecie przez referat merytoryczny/stanowisko załatwiające poszczególne sprawy w Urzędzie Gminy w
Dziemianach.
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