UCHWAŁA NR XIV/127/20
RADY GMINY PAKOSŁAWICE
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), Rada Gminy Pakosławice
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pakosławice, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez
właściciela
określonych
nieruchomości,
na
których
nie zamieszkują
mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pakosławice, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 i § 2 właściciel nieruchomości obowiązany jest:
1) złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pakosławice;
2) przesłać na adres Urzędu Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice;
3) przesłać w formie elektronicznej, za pośrednictwem:
a) elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

lub,

b) drogą e-mail na adres ug@pakoslawice.pl.
2. Formularz deklaracji dostępny jest do:
1) pobrania w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Pakosławice lub,
2) pobrania w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Gminy Pakosławice pod adresem www.pakoslawice.pl
w aktywnym formacie pdf lub,
3) pobrania, wypełnienia i wysłania
w aktywnym formacie pdf.

na

adres

Urzędu

Gminy

Pakosławice

ug@pakoslawice.pl

§ 4. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 r. poz. 346).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.
§ 6. Traci moc uchwała nr XII/119/15 Rady Gminy Pakosławice z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pakosławice
Grzegorz Mazurkiewicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/127/20
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 26 czerwca 2020 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019
r. poz. 2010 ze zm.)

Składający

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pakosławice
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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, właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Termin składania

Miejsce składania
deklaracji

Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

Organ właściwy do
przyjęcia deklaracji

Wójt Gminy Pakosławice

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji(zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□

Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w deklaracji …………………………………………………..

Data zaistnienia zmian (dzień-miesiąc-rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

□
□
□
□
□

1. Właściciel nieruchomości
2. Współwłaściciel nieruchomości
3. Użytkownik wieczysty
4. Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

5. inny podmiot władający nieruchomością …………………………………………
C DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* Dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

□

Osoba

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię*/pełna nazwa**

Nr telefonu

…………………………………..
Numer PESEL*

……………….
Identyfikator REGON**

Numer NIP**

  



D. ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo
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Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E.
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
POSIADANIA
KOMPOSTOWNIKA
PRZYDOMOWEGO
I KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi

□

□

tak

nie

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Podstawa
Wyliczenie opłaty

Miesięczna stawka opłaty w zł

Wysokość miesięcznej
opłaty w zł

Liczba mieszkańców
zamieszkujących
nieruchomość wskazana w
części F

(Liczba faktycznie zamieszkałych osób)

(Określona w Uchwale Rady Gminy Pakosławice
w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

(Iloczyn podstawy wyliczenia opłaty za odpady
(pozycja 2x3)

1

2

3

4

Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika)

1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ /OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodnie ze stanem faktycznym
Data wypełnienia

Imię i Nazwisko składającego deklarację

Podpis składającego deklarację

J. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
1. W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438, ze zm.).
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2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 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, 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.
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Pakosławice w pok. nr 10 lub w sekretariacie;
2. Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami;
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ustawy z 13.09.1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.);
4. Przez pojęcie „właściciel nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaściciela, użytkownika
wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inny podmiot władający nieruchomością;
5. W części B zaznaczając „inny podmiot” należy podać tytuł będący podstawą do władania daną
nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
6. W części C należy podać:
* PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług;
**
NIP, REGON- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
na
podstawie
ustawy
z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63, ze zm.);
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Pakosławice naliczy opłatę
podwyższoną
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość obecnie obowiązującej
stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy Pakosławice;
8. W części G pkt 2 dotyczącym liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość należy podać liczbę osób
faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych (miejsce zamieszkania
nie powinno
być
utożsamiane
z miejscem zameldowania, które jest kategorią przynależną prawu administracyjnemu i ma związek z ewidencją
ludności). Wysokość opłaty, którą należy wyliczyć stanowi: liczba osób zamieszkałych x (razy) stawka opłaty
ustalonej przez Radę Gminy Pakosławice;
9. Naliczoną opłatę z części G należy wpłacać do końca każdego miesiąca w kasie urzędu bądź na rachunek
bankowy, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
10. Podpis w deklaracji powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami
administracji publicznej podmiot gospodarki narodowej;
11. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa
ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją
w oryginale
lub
formie
uwierzytelnionego
odpisu
z uiszczoną opłatą skarbową.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice
reprezentujący Urząd Gminy Pakosławice, z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice.
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Z administratorem – Wójtem Gminy Pakosławice można skontaktować się osobiście lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Pakosławice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować pisemnie poprzez adres mailowy: iod@pakoslawice.pl Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, a następnie w celach archiwalnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być również ujawniane podwykonawcom administratora
wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe,
doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania w związku
z którym zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji zadania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w calach
archiwalnych
zgodnie
z obowiązującą
w jednostce instrukcją archiwalną.
Ma Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/127/20
Rady Gminy Pakosławice
z dnia 26 czerwca 2020 r.
DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
OKREŚLONYCH NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A NA
TERENIE KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 2010 ze zm.)
właściciele określonych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, tj. świetlice wiejskie w m. Reńska Wieś, Strobice, Frączków,
Biechów, Rzymiany, Smolice, Bykowice, Słupice, Śmiłowice, Korzękwice, Nowaki Prusinowice;
OSP: Prusinowice, Pakosławice, Rzymiany, Nowaki; boiska sportowe w Reńskiej Wsi,
Prusinowicach, Pakosławicach; parki i place rekreacyjne w Nowakach, Pakosławicach,
Frączkowie, Prusinowicach, Rzymianach, Goszowicach

Składający

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 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, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Miejsce
deklaracji

Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

składania

Organ właściwy
złożenia deklaracji

do

Wójt Gminy Pakosławice

A.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pierwsza deklaracja
Zmiana danych zawartych w deklaracji …………………………. r.
Data zaistnienia zmian (dzień-miesiąc-rok)

B.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
Właściciel nieruchomości
Współwłaściciel nieruchomości
Użytkownik wieczysty
Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot władający nieruchomością ………………………………………………….

C.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) * Dotyczy właścicieli
nieruchomości będących osobami fizycznymi ** dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
Jednostka samorządu terytorialnego
Nazwisko i imię / pełna nazwa
………………………………………………………………………………………..
Nr PESEL
Identyfikator REGON

Nr NIP

D.ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJE
Kraj

Województwo
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Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F.OPŁATA ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(dot. ilości pojemników danego rodzaju dla odpadów komunalnych)
F1.OBLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Liczba pojemników/

Pojemność

worków

Stawka opłaty w zł

Wysokość miesięcznej opłaty

(określona w uchwale Rady Gminy
Pakosławice w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi)

(iloczyn podstawy wyliczenia opłaty
pozycja 1 x 3)

Kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

G.OŚWIADCZENIE

I PODPIS
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

SKŁADAJĄCEGO

DEKLARACJĘ/

OSOBY

REPREZENTUJĄCEJ

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
Data wypełnienia

Dane składającego deklarację

Podpis składającego deklarację

H.ADNOTACJE ORGANU
POUCZENIE
1. W wypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438, ze zm.).
2. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z 13.09.1996 r.
o utrzymaniu
czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 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, 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.
OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
1. Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Pakosławice w pok. nr 10 lub w sekretariacie;
2. Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami;
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Urzędu Gminy w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ustawy z 13.09.1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.);
4. Przez pojęcie „właściciel nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaściciela, użytkownika
wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inny podmiot władający nieruchomością;
5. W części B zaznaczając „inny podmiot” należy podać tytuł będący podstawą do władania daną
nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)
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6. W części C należy podać:
* PESEL- w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług;
**

NIP, REGON- w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
na
podstawie
ustawy
z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63, ze zm.);
7. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt Gminy Pakosławice naliczy opłatę
podwyższoną
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość obecnie obowiązującej
stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy Pakosławice;
8. Minimalna wielkość pojemników lub worków, w których ma być wyposażona nieruchomość, została
określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
9. Naliczoną opłatę z F należy wpłacać do końca każdego miesiąca w kasie urzędu bądź na rachunek
bankowy, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne;
10. Podpis w deklaracji powinna/y złożyć osoba/y upoważniona/e do reprezentowania przed organami
administracji publicznej podmiot gospodarki narodowej;
12. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnictwa
ogólnego lub szczególnego pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją
w oryginale
lub
formie
uwierzytelnionego
odpisu
z uiszczoną opłatą skarbową.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Pakosławice
reprezentujący Urząd Gminy Pakosławice, z siedzibą w Reńskiej Wsi 1, 48-314 Pakosławice.
Z administratorem – Wójtem Gminy Pakosławice można skontaktować się osobiście lub pisemnie na adres
siedziby administratora.
Administrator – Wójt Gminy Pakosławice wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani /
Pan skontaktować pisemnie poprzez adres mailowy: iod@pakoslawice.pl Z inspektorem ochrony danych
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, a następnie w celach archiwalnych.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być również ujawniane podwykonawcom administratora
wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe,
doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową.
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania w związku
z którym zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji zadania dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie
w calach
archiwalnych
zgodnie
z obowiązującą
w jednostce instrukcją archiwalną.
Ma Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynika przede wszystkim z dostosowania wzoru deklaracji do przepisów wynikających ze
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W nowym wzorze deklaracji właściciel
nieruchomości nie będzie mógł zadeklarować brak segregacji odpadów. Wprowadzono także informację
dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących
odpady komunalne. Informacja ta dotyczy tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Wzór deklaracji zawiera także informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1, ze. zm.). Wprowadzona została informacja o terminie składania deklaracji tj.
w terminie 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.
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