UCHWAŁA NR XVI/130/2020
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 31 marca 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 2019 poz. 506, z pózn. zm.) oraz art. 6m i 6n ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z pózn. zm.),
uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w Urzędzie Gminy Wilczyce (osobiście bądź za pośrednictwem poczty polskiej lub operatora publicznego)
w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości nowego mieszkańca
nieruchomości odpadów komunalnych.

lub powstania na danej

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
2. Deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej Platformy Usługi Administracyjnej e-PUAP
jako załącznik w następujących formatach elektronicznych: doc, docx, pdf, rtf, gif, jpg/jpeg, odt, ods.
3. Układ
informacji
i powiązań
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

między

nimi

w deklaracji

elektronicznej

określa

4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej, zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346).
5. Wzór deklaracji udostępniony jest na stronie Gminy Wilczyce pod adresem: www.wilczyce.pl,
w zakładce ,,pliki do pobrania” lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Wilczyce..
6. Fakt otrzymania przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej deklaracji przesłanej
w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny Urzędowe
Potwierdzenie Przedłożenia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Wilczyce z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Święt. z 2015 r., poz. 1083), oraz uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Święt.
z 2015 r., poz. 1524).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Roźmiej
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca
2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Data złożenia

Podstawa prawna:

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

Składający:

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

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Miejsce składania:

Urząd Gminy Wilczyce
Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację
Wójt Gminy Wilczyce
Wilczyce 174
27-612 Wilczyce
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Cel złożenia deklaracji (proszę wpisać X we właściwy kwadrat):

¨

Pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku _____-_____-_________
(dzień, miesiąc, rok)

¨

Korekta deklaracji - data korekty _____-_____-_________

¨

Nowa deklaracja – data zaistnienia zmian _____-_____-_________

(dzień, miesiąc, rok)

(dzień, miesiąc, rok)

¨

Wygaśnięcie obowiązku - data wygaśnięcia _____-_____-__________
(dzień, miesiąc, rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę wpisać X we właściwy kwadrat)
*dotyczy osób fizycznych **dotyczy podmiotów innych niż osoba fizyczna
C.1
¨ osoba fizyczna
¨ osoba prawna

¨

inny (jaki?) …………………………………………………….........

C.2
¨ właściciel
¨ współwłaściciel
¨ użytkownik wieczysty

¨
¨

wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa
inny podmiot (jaki?) ………………………………………………..

C3. Imię i nazwisko* / pełna nazwa**

C4. PESEL*

C5. NIP * / **

C6. REGON **

C7. Numer telefonu */**

C8. Adres zamieszkania */ adres siedziby **
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D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
D1. Adres nieruchomości

D2. Liczba mieszkańców nieruchomości

E. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
E1. Stawka opłaty za odpady selektywne

………............ zł (selektywne zbieranie)
E2. Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn wartości z pól D2 i E1)

………………………………..
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością.

……...............................

..............................................

(miejscowość i data)

(czytelny podpis*/ podpis (pieczęć)**)

Pouczenie
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy
z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.
zm.)
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Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji
Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wilczyce deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
oraz 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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.

Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 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.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Wilczyce, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą
zamieszczoną pod adresem Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, tel (15) 837-72-75, e-mail; urzad@wilczyce.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt. 1.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi unormowanego w ustawie z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.
zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) i
ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1438 z późn. zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także, w przypadku danych nie wymaganych przez
powyższe przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – Państwa zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust. 3
bądź do momentu odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na tej podstawie, a następnie przez
okresy przechowywania określone przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy
prawa, w szczególności prawa podatkowego.
5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać
profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających
przetwarzaniu;
2) prawo do sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia
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niekompletnych danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) cofnęła (-nął) Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania,
c) wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych i nie występują
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21
ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w
prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 RODO,
- chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, kiedy prawo do usunięcia danych nie ma
zastosowania.
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych osobowych,
żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Jeżeli wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu.
5) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane w art. 21 RODO;
6) Prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie
odbywa się w sposób zautomatyzowany;
7) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować
będzie wydaniem przez Administratora decyzji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pozostałym zakresie, podanie przez Panią/Pana
danych osobowych ma charakter dobrowolny.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

Objaśnienia
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
1. Pole ,,pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość
wskazaną w polu ,,D1”.
2. Pole ,,korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zmiany danych nie będących
podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy,
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu siedziby), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej
deklaracji wynikającej, np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów rachunkowych i oczywistych pomyłek.
Ponadto do tego typu deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
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3. Pole ,,nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Pole ,,wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zaprzestania powstawania
odpadów, np. na skutek sprzedaży nieruchomości, niezamieszkiwania nieruchomości przez pewien okres czasu
itp.
5. W polu ,,C2” zaznaczamy ,,wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa” w przypadku gdy nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu.
6. Stawka opłaty o której mowa w polu ,,E1” została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Wilczyce
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
7. W polu ,,E2” wpisujemy kwotę która stanowi iloczyn liczby osób podanych w polu ,,D2” oraz stawki
określonej w polu ,,E1” na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/130/2020
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 31 marca 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/c4pk8m0q0j/deklaracja2020/" nazwa="DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY"
prywatny="false"
trybObslugiZalacznikow="stary"
typFormularza="XFORMS"
wymagaLogowania="true"
xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">
<xforms>
<xforms>
<html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/femodel-web/wzor_lokalny/c4pk8m0q0j/deklaracja2020/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"
xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">
<head>
<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<meta
internalData="<FormDef
layout=&quot;<p>&nbsp;</p>&#10;<div
align=&quot;center&quot;>&#10;<table
style=&quot;width:
0px;&quot;
border=&quot;1&quot;
cellspacing=&quot;0&quot;
cellpadding=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;4&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;522&quot;>&#10;<p
align=&quot;center&quot;><strong>Załącznik nr 1 do uchwały Nr &hellip;./&hellip;./2020 &nbsp;Rady
Gminy
Wilczyce
z dnia
&hellip;&hellip;..2020 r.</strong></p>&#10;</td>&#10;<td
rowspan=&quot;2&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;198&quot;>&#10;<p
align=&quot;right&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;<p
align=&quot;center&quot;>Data
złożenia</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;4&quot; valign=&quot;top&quot;
width=&quot;522&quot;>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ
WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI,
NA
KT&Oacute;REJ
ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;2&quot;
valign=&quot;top&quot; width=&quot;191&quot;>&#10;<p>Podstawa prawna:</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;3&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;529&quot;>&#10;<p>Ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010 z p&oacute;źn. zm.).</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;191&quot;>&#10;<p>Składający:</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;3&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;529&quot;>&#10;<p>Właściciel
nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości <br /> i porządku w gminach), na
kt&oacute;rej
zamieszkują
mieszkańcy.</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;2&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;191&quot;>&#10;<p>Termin
składania:</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;3&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;529&quot;>&#10;<p>W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego
mieszkańca
lub
powstania
na
danej
nieruchomości
odpad&oacute;w
komunalnych.</p>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;<p>W przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia należnej opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w kt&oacute;rym
nastąpiła
zmiana</p>&#10;<p>danych
będących
podstawą
ustalenia
wysokości
należnej
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opłaty.</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot; valign=&quot;top&quot;
width=&quot;191&quot;>&#10;<p>Miejsce składania:</p>&#10;</td>&#10;<td colspan=&quot;3&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;529&quot;>&#10;<p>Urząd
Gminy
Wilczyce</p>&#10;<p>Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>A. ORGAN
WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI </strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;11&quot;>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;4&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;709&quot;>&#10;<p>1. Nazwa i adres
siedziby organu, do kt&oacute;rego należy złożyć deklarację</p>&#10;<p><strong>W&oacute;jt Gminy
Wilczyce</strong></p>&#10;<p><strong>Wilczyce
174</strong></p>&#10;<p><strong>27-612
Wilczyce</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot; width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;11&quot;>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;4&quot;
valign=&quot;top&quot; width=&quot;709&quot;>&#10;<p>Cel złożenia deklaracji (proszę wpisać X we
właściwy kwadrat):</p>&#10;<p class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&uml; Pierwsza deklaracja &ndash;
data
powstania
obowiązku&nbsp;
_____-_____-_________&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dzień,
miesiąc,
rok)&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&uml; Korekta deklaracji - data korekty&nbsp;&nbsp; _____-______________</p>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;(dzień, miesiąc, rok)</p>&#10;<p class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&uml; Nowa
deklaracja
&ndash;
data
zaistnienia
zmian&nbsp;
_____-______________</p>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dzie
ń, miesiąc, rok)</p>&#10;<p class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&uml; Wygaśnięcie obowiązku - data
wygaśnięcia&nbsp;
_____-_______________</p>&#10;<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dzień,
miesiąc,
rok)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>C. DANE
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ
(proszę
wpisać
X
we
właściwy
kwadrat)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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</strong></p>&#10;<p>*dotyczy os&oacute;b fizycznych&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **dotyczy
podmiot&oacute;w
innych
niż
osoba
fizyczna&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>C.1</strong></p>&#10;<p>&nbsp;&uml;&nbsp;
<strong>osoba
fizyczna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</str
ong>&uml;<strong>&nbsp;&nbsp;
inny
(jaki?)
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.........</strong></p>&#10;<p>&nbsp;&uml;&nbs
p;
<strong>osoba
prawna&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>C.2</strong></p>&#10;<p>&nbsp;&uml;&nbsp;
<strong>właściciel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&uml;<strong>&nbsp;
wsp&oacute;lnota/sp&oacute;łdzielnia
mieszkaniowa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</strong></p>&#10;<p>&nbsp;&uml;&nbsp;
<strong>wsp&oacute;łwłaściciel&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</strong>&uml;&nbsp;
<strong>inny
podmiot
(jaki?)
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</strong></p>&#10;<p>&nbsp;&uml;&nbsp;
<strong>użytkownik
wieczysty
&nbsp;</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p>C3.
Imię
i nazwisko* / pełna nazwa**</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;3&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;267&quot;>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>C4.
PESEL*</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;2&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;452&quot;>&#10;<p>C5. NIP * / **</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;3&quot; valign=&quot;top&quot; width=&quot;267&quot;>&#10;<p>C6. REGON
**</p>&#10;</td>&#10;<td
colspan=&quot;2&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;452&quot;>&#10;<p>C7.
Numer
telefonu
*/**</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;5&quot; valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p>C8.
Adres
zamieszkania
*/
adres
siedziby
**</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>D.
DANE
DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI
</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p>D1.
Adres
nieruchomości</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p>D2.
Liczba
mieszkańc&oacute;w
nieruchomości</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot; width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>E. WYLICZENIE WYSOKOŚCI
OPŁATY</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot; width=&quot;719&quot;>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>E1. Stawka
opłaty za odpady selektywne</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>&hellip;&hellip;&hellip;............</strong>
zł
(selektywne
zbieranie)</p>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;><strong>E2. Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn wartości
z p&oacute;l
D2
i E1)</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;
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align=&quot;center&quot;><strong>&nbsp;</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>&nbsp;</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hel
lip;&hellip;&hellip;&hellip;..</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p><strong>F.
OŚWIADCZENIE&nbsp;
I&nbsp;
PODPIS&nbsp;
SKŁADAJĄCEGO&nbsp;
DEKLARACJĘ</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
colspan=&quot;5&quot;
valign=&quot;top&quot;
width=&quot;719&quot;>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>Oświadczam,
iż
dane
zawarte
w deklaracji
są
zgodne
z rzeczywistością.</p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&hellip;&hellip;...............................&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;..............................................</p>
&#10;<p
class=&quot;Zawartotabeli&quot;>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(miejscowość
i data)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(czytelny
podpis*/
podpis
(pieczęć)**)</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td
width=&quot;11&quot;>&nbsp;</td>&#10;<td
width=&quot;180&quot;>&nbsp;</td>&#10;<td
width=&quot;76&quot;>&nbsp;</td>&#10;<td
width=&quot;254&quot;>&nbsp;</td>&#10;<td
width=&quot;198&quot;>&nbsp;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;</div>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>&nbsp;&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>Pouczenie</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,
zgodnie z przepisami ustawy <br /> z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.
t.
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 1438 z p&oacute;źn.
zm.)</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>&nbsp;</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>Informacja
o terminach
i miejscu
składania
deklaracji</strong></p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach:</p>&#10;<ol>&#10;<li>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
W&oacute;jta Gminy Wilczyce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpad&oacute;w komunalnych, oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji
ilości odpad&oacute;w komunalnych powstających na danej nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w kt&oacute;rym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości
należnej
opłaty.</li>&#10;</ol>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>Obowiązek
informacyjny</strong></p>&#10;<p>Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia</p>&#10;<p>2016 r. w sprawie ochrony os&oacute;b
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych</p>&#10;<p>i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: &bdquo;RODO&rdquo; informuję,
że:</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy
Wilczyce, reprezentowana przez W&oacute;jta, z siedzibą zamieszczoną pod adresem Wilczyce 174, 27612
Wilczyce,
tel
(15)
837-72-75,
e-mail;
<a
href=&quot;mailto:urzad@wilczyce.pl&quot;>urzad@wilczyce.pl</a></p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>&nbsp;2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
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z kt&oacute;rym może &nbsp;Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych
za
pośrednictwem
adresu
email:
<a
href=&quot;mailto:inspektor@cbi24.pl&quot;>inspektor@cbi24.pl</a>
lub
pisemnie
na
adres
Administratora podany w pkt. 1.</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>&nbsp;3. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi unormowanego w ustawie z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 &nbsp;z p&oacute;źn.
zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z p&oacute;źn.
zm.) i ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji&nbsp; (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1438 z p&oacute;źn. zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także, w przypadku
danych nie wymaganych przez powyższe przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO &ndash; Państwa
&nbsp;zgody.</p>&#10;<p>&nbsp;4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu wskazanego w ust. 3 bądź do momentu odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane
są przetwarzane na tej podstawie, a następnie przez okresy przechowywania określone przez ustawę z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 164 z p&oacute;źn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy prawa,
w szczeg&oacute;lności prawa podatkowego.</p>&#10;<p>&nbsp;5. Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w spos&oacute;b zautomatyzowany, w tym r&oacute;wnież nie będą podlegać
profilowaniu.</p>&#10;<p>&nbsp;6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar
Gospodarczy
(obejmujący
Unię</p>&#10;<p>Europejską,
Norwegię,
Liechtenstein
i Islandię).</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;><strong>&nbsp;</strong>7. &nbsp;W związku
z przetwarzaniem
Pani/Pana
danych
osobowych,
przysługują
Pani/Panu
następujące
prawa:</p>&#10;<p>&nbsp;1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii
danych podlegających przetwarzaniu;</p>&#10;<p>2) prawo do sprostowania danych osobowych
kt&oacute;re
są
nieprawidłowe,
a także
prawo
żądania
uzupełnienia</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>niekompletnych
danych
osobowych;</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>3) prawo do usunięcia danych (&bdquo;prawo do bycia
zapomnianym&rdquo;), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:</p>&#10;<p>a) dane osobowe
nie są już niezbędne do cel&oacute;w, w kt&oacute;rych zostały zebrane lub w inny spos&oacute;b
przetwarzane,</p>&#10;<p>b) cofnęła (-nął) Pani/Pan zgodę, na kt&oacute;rej opiera się przetwarzanie
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,</p>&#10;<p>c) wniosła (-&oacute;sł) Pani/Pan
sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła (-&oacute;sł) Pani/Pan sprzeciw na mocy
art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,</p>&#10;<p>d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie
z prawem,</p>&#10;<p>e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, kt&oacute;remu podlega
administrator,</p>&#10;<p>f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego, o kt&oacute;rym mowa w art. 8 ust. 1 RODO,</p>&#10;<p>- chyba, że
zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, kiedy prawo do usunięcia danych nie ma
zastosowania.</p>&#10;<p>4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
w następujących przypadkach:</p>&#10;<p>a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych
osobowych &ndash; na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych
danych,</p>&#10;<p>b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,</p>&#10;<p>c) Administrator
nie potrzebuje już danych do cel&oacute;w przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,</p>&#10;<p>d) Jeżeli wniosła (-&oacute;sł) Pani/Pan sprzeciw na mocy
art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania &ndash; do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.</p>&#10;<p>5) Prawo do
sprzeciwu
wobec
przetwarzania
danych,
gdy
spełnione
są
przesłanki
wskazane
w art. 21 RODO;</p>&#10;<p>6) Prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody,
w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w spos&oacute;b zautomatyzowany;</p>&#10;<p>7)
Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),</p>&#10;<p>w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy
og&oacute;lnego</p>&#10;<p>rozporządzenia
o ochronie
danych
osobowych
(RODO).</p>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;<p>8. Podanie przez Panią/Pana &nbsp;danych osobowych jest
wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkować będzie wydaniem przez Administratora decyzji, na
zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W pozostałym zakresie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter
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dobrowolny.</p>&#10;<p>&nbsp;</p>&#10;<p>9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom
zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub
organom
uprawnionym
na
podstawie
przepis&oacute;w
prawa.</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;><strong>&nbsp;</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;
align=&quot;center&quot;><strong>Objaśnienia</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
<strong>&nbsp;</strong></p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>1.
Pole
,,pierwsza
deklaracja&rdquo; należy zaznaczyć znakiem ,,X&rdquo; w przypadku, gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość
wskazaną w polu ,,D1&rdquo;.</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>2. Pole ,,korekta
deklaracji&rdquo; należy zaznaczyć znakiem ,,X&rdquo; w przypadku zmiany danych nie będących
podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana nazwy firmy,
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu siedziby), a także w przypadku konieczności zmiany uprzednio
złożonej deklaracji wynikającej, np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błęd&oacute;w rachunkowych
i oczywistych pomyłek.</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>Ponadto do tego typu deklaracji
należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>3.
Pole ,,nowa deklaracja&rdquo; należy zaznaczyć znakiem ,,X&rdquo; w przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>4. Pole ,,wygaśnięcie obowiązku&rdquo; należy zaznaczyć znakiem
,,X&rdquo; w przypadku zaprzestania powstawania odpad&oacute;w, np. na skutek sprzedaży
nieruchomości, niezamieszkiwania nieruchomości przez pewien okres czasu itp.</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>5.
W polu
,,C2&rdquo;
zaznaczamy
,,wsp&oacute;lnota/sp&oacute;łdzielnia mieszkaniowa&rdquo; w przypadku gdy nieruchomość jest
zabudowana budynkiem wielolokalowym, w kt&oacute;rym ustanowiono odrębną własność
lokalu.</p>&#10;<p class=&quot;Normalny1&quot;>6. Stawka opłaty o kt&oacute;rej mowa w polu
,,E1&rdquo; została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Wilczyce <br /> w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty&nbsp; zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości <br />
i porządku
w gminach
(t. j.
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 2010 z p&oacute;źn.
zm.).</p>&#10;<p
class=&quot;Normalny1&quot;>7. W polu ,,E2&rdquo; wpisujemy kwotę kt&oacute;ra stanowi iloczyn
liczby os&oacute;b podanych w polu ,,D2&rdquo; oraz stawki określonej w polu ,,E1&rdquo; &nbsp;na
podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach
(t. j.
Dz. U.
z 2019 r.
poz. 2010 z p&oacute;źn.
zm.).</p>&quot;
markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/c4pk8m0q0j/deklaracja2020/&quot;
xsdUrl=&quot;&quot;
namespaces=&quot;&quot;
mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot;
formOrWzor=&quot;2&quot;
attachmentTypeLarge=&quot;0&quot;
formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;><formNamespaces><FormNamespace
prefix=&quot;xsd&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema.xsd&quot;/><FormNamespace
prefix=&quot;ds&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot;
schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-coreschema.xsd&quot;/><FormNamespace
prefix=&quot;str&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/><FormN
amespace prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNames
pace
prefix=&quot;adr&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/><FormNamesp
ace
prefix=&quot;meta&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/><FormNamespa
ce
prefix=&quot;xsi&quot;
URI=&quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;/><FormNamespace
prefix=&quot;inst&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot;
schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/><Form
Namespace
prefix=&quot;wyr&quot;
URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot;
schemaLocation=&quot;&quot;/></formNamespaces><wyroznik
nazwa=&quot;DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ
PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY&quot;
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rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach &quot; idPodstawy=&quot;(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.
zm.).&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY&quot; waznoscOd=&quot;2020-0415&quot;
waznoscDo=&quot;2021-06-30&quot;
kategoria=&quot;tekst&quot;
rodzajKategorii=&quot;&quot;
dostep=&quot;&quot;
uwagi=&quot;&quot;
nazwaInstytucji=&quot;URZĄD
GMINY&quot;
NIP=&quot;&quot;
KRS=&quot;&quot;
ulica=&quot;&quot;
budynek=&quot;&quot;
lokal=&quot;&quot;
kodPocztowy=&quot;&quot;
miejscowosc=&quot;Wilczyce
(wieś)&quot;
wojewodztwo=&quot;ŚWIĘTOKRZYSKIE&quot;
kraj=&quot;sandomierski&quot;/></FormDef>"
property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-modelweb/wzor_lokalny/c4pk8m0q0j/deklaracja2020/</meta>
<meta property="adresSkrytki"/>
<xf:model>
<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>
<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem> </elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >
<empty_instance_for_WOJ>
<elem> </elem>
</empty_instance_for_WOJ>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_dict" >
<etykiety_ref/>
</xf:instance>
<xf:instance id="for_submit" >
<for_submit>
<elem> </elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:instance id="kopia_for_submit" >
<for_submit>
<elem> </elem>
</for_submit>
</xf:instance>
<xf:action ev:event="xforms-ready"/>
<xf:action ev:event="xforms-refresh">
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<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>
</xf:action>
</xf:model>
</head>
<body>
<p> </p>
<div align="center">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 0px;">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" valign="top" width="522">
<p align="center">
<strong>Załącznik nr 1 do uchwały Nr …./…./2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia ……..2020 r.</strong>
</p>
</td>
<td rowspan="2" valign="top" width="198">
<p align="right"> </p>
<p> </p>
<p>

</p>

<p> </p>
<p align="center">Data złożenia</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" valign="top" width="522">
<p align="center">
<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</strong>

GOSPODAROWANIE ODPADAMI
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ

</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="191">
<p>Podstawa prawna:</p>
</td>
<td colspan="3" valign="top" width="529">
<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).</p>
</td>
</tr>
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<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="191">
<p>Składający:</p>
</td>
<td colspan="3" valign="top" width="529">
<p>Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości<br/> i porządku
w gminach), na której zamieszkują mieszkańcy.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="191">
<p>Termin składania:</p>
</td>
<td colspan="3" valign="top" width="529">
<p>W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.</p>
<p> </p>
<p>W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana</p>
<p>danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" valign="top" width="191">
<p>Miejsce składania:</p>
</td>
<td colspan="3" valign="top" width="529">
<p>Urząd Gminy Wilczyce</p>
<p>Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>A. ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="11">
<p> </p>

Id: F8ABD3A3-B315-4A43-96B1-7D9D2C8BC163. Podpisany

Strona 9

</td>
<td colspan="4" valign="top" width="709">
<p>1. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację</p>
<p>
<strong>Wójt Gminy Wilczyce</strong>
</p>
<p>
<strong>Wilczyce 174</strong>
</p>
<p>
<strong>27-612 Wilczyce</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="11">
<p> </p>
</td>
<td colspan="4" valign="top" width="709">
<p>Cel złożenia deklaracji (proszę wpisać X we właściwy kwadrat):</p>
<p class="Zawartotabeli">¨
_________ </p>

Pierwsza

deklaracja

<p class="Zawartotabeli">

–

data

powstania

obowiązku _____-_____-

(dzień, miesiąc, rok) </p>

<p class="Zawartotabeli">¨ Korekta deklaracji - data korekty _____-_____-_________</p>
<p>

(dzień, miesiąc, rok)</p>

<p class="Zawartotabeli">¨ Nowa deklaracja – data zaistnienia zmian _____-_____-_________</p>
<p>

(dzień, miesiąc, rok)</p>

<p class="Zawartotabeli">¨ Wygaśnięcie obowiązku - data wygaśnięcia _____-_____-__________</p>
<p>

(dzień, miesiąc, rok)</p>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
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<p>
<strong>C.
kwadrat)

DANE

SKŁADAJĄCEGO
</strong>

DEKLARACJĘ

(proszę

wpisać

X

we

właściwy

</p>
<p>*dotyczy osób fizycznych

**dotyczy podmiotów innych niż osoba fizyczna </p>

</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>C.1</strong>
</p>
<p> ¨ <strong>osoba
fizyczna
</strong>¨<strong> inny
…………………………………………………….........</strong>

(jaki?)

</p>
<p> ¨ <strong>osoba prawna

</strong>

</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>C.2</strong>
</p>
<p> ¨ <strong>właściciel
mieszkaniowa
</strong>

</strong>¨<strong> wspólnota/spółdzielnia

</p>
<p> ¨ <strong>współwłaściciel
</strong>
………………………………………………..</strong>

¨ <strong>inny

podmiot

(jaki?)

</p>
<p> ¨ <strong>użytkownik wieczysty </strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>C3. Imię i nazwisko* / pełna nazwa**</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="267">
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<p class="Normalny1">C4. PESEL*</p>
</td>
<td colspan="2" valign="top" width="452">
<p>C5. NIP * / **</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" valign="top" width="267">
<p>C6. REGON **</p>
</td>
<td colspan="2" valign="top" width="452">
<p>C7. Numer telefonu */**</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>C8. Adres zamieszkania */ adres siedziby **</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>D. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>D1. Adres nieruchomości</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>D2. Liczba mieszkańców nieruchomości</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>E. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY</strong>
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</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p class="Normalny1">E1. Stawka opłaty za odpady selektywne</p>
<p class="Normalny1"> </p>
<p align="center" class="Normalny1">
<strong>………............</strong> zł (selektywne zbieranie)</p>
<p> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p class="Zawartotabeli">
<strong>E2. Miesięczna wysokość opłaty (iloczyn wartości z pól D2 i E1)</strong>
</p>
<p align="center" class="Zawartotabeli">
<strong> </strong>
</p>
<p align="center" class="Zawartotabeli">
<strong> </strong>
</p>
<p align="center" class="Zawartotabeli">
<strong>………………………………..</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p>
<strong>F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</strong>
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5" valign="top" width="719">
<p class="Zawartotabeli">Oświadczam, iż dane zawarte w deklaracji są zgodne z rzeczywistością.</p>
<p class="Zawartotabeli"> </p>
<p class="Zawartotabeli"> </p>
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<p class="Zawartotabeli"> </p>
<p
class="Zawartotabeli">
..............</p>

……...............................

<p class="Zawartotabeli">
podpis*/ podpis (pieczęć)**)</p>

................................

(miejscowość i data)

(czytelny

</td>
</tr>
<tr>
<td width="11"> </td>
<td width="180"> </td>
<td width="76"> </td>
<td width="254"> </td>
<td width="198"> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="Normalny1"> </p>
<p align="center" class="Normalny1">
<strong>Pouczenie</strong>
</p>
<p class="Normalny1">Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy<br/> z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)</p>
<p class="Normalny1"> </p>
<p align="center" class="Normalny1">
<strong>Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji</strong>
</p>
<p class="Normalny1">Art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:</p>
<ol>
<li>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wilczyce deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, oraz
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 w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.</li>
</ol>
<p class="Normalny1"> <strong> </strong>
</p>
<p align="center" class="Normalny1">
<strong>Obowiązek informacyjny</strong>
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</p>
<p>Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia</p>
<p>2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych</p>
<p>i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.
UE.L.</p>
<p class="Normalny1">z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:</p>
<p class="Normalny1">1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy Wilczyce,
reprezentowana przez Wójta, z siedzibą zamieszczoną pod adresem Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce, tel
(15) 837-72-75, e-mail; <a href="mailto:urzad@wilczyce.pl">urzad@wilczyce.pl</a>
</p>
<p class="Normalny1"> 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: <a href="mailto:inspektor@cbi24.pl">inspektor@cbi24.pl</a> lub pisemnie
na adres Administratora podany w pkt. 1.</p>
<p class="Normalny1"> 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
unormowanego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) i ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
a także, w przypadku danych nie wymaganych przez powyższe przepisy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit
a RODO – Państwa zgody.</p>
<p> 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w ust. 3 bądź do momentu odwołania zgody, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na tej
podstawie, a następnie przez okresy przechowywania określone przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.), akty
wykonawcze do tej ustawy lub przez inne przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego.</p>
<p> 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą
podlegać profilowaniu.</p>
<p> 6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię</p>
<p>Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).</p>
<p class="Normalny1">
<strong> </strong>7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa:</p>
<p> 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych podlegających
przetwarzaniu;</p>
<p>2) prawo do sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także prawo żądania
uzupełnienia</p>
<p class="Normalny1">niekompletnych danych osobowych;</p>
<p class="Normalny1">3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi
jedna z następujących okoliczności:</p>
<p>a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,</p>
<p>b) cofnęła (-nął) Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania,</p>

Id: F8ABD3A3-B315-4A43-96B1-7D9D2C8BC163. Podpisany

Strona 15

<p>c) wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na
mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,</p>
<p>d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,</p>
<p>e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,</p>
<p>f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 RODO,</p>
<p>- chyba, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 3 RODO, kiedy prawo do usunięcia
danych nie ma zastosowania.</p>
<p>4) prawo do
przypadkach:</p>

żądania

ograniczenia

przetwarzania

danych

osobowych,

w następujących

<p>a) gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,</p>
<p>b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,</p>
<p>c) Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,</p>
<p>d) Jeżeli wniosła (-ósł) Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu.</p>
<p>5) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy spełnione są przesłanki wskazane
w art. 21 RODO;</p>
<p>6) Prawo do przenoszenia danych, przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;</p>
<p>7) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),</p>
<p>w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego</p>
<p>rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).</p>
<p> </p>
<p>8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych
skutkować będzie wydaniem przez Administratora decyzji, na zasadach określonych w art. 6o ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pozostałym zakresie, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.</p>
<p> </p>
<p>9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.</p>
<p class="Normalny1">
<strong> </strong>
</p>
<p align="center" class="Normalny1">
<strong>Objaśnienia</strong>
</p>
<p class="Normalny1">Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. <strong> </strong>
</p>
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<p class="Normalny1">1. Pole ,,pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku, gdy
dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za nieruchomość wskazaną w polu ,,D1”.</p>
<p class="Normalny1">2. Pole ,,korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zmiany
danych nie będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np.
zmiana nazwy firmy, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu siedziby), a także w przypadku konieczności
zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej, np. z zaniżenia lub zawyżenia opłaty, błędów
rachunkowych i oczywistych pomyłek.</p>
<p class="Normalny1">Ponadto do tego typu deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn
korekty.</p>
<p class="Normalny1">3. Pole ,,nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku zmiany
danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>
<p class="Normalny1">4. Pole ,,wygaśnięcie obowiązku” należy zaznaczyć znakiem ,,X” w przypadku
zaprzestania powstawania odpadów, np. na skutek sprzedaży nieruchomości, niezamieszkiwania
nieruchomości przez pewien okres czasu itp.</p>
<p class="Normalny1">5. W polu ,,C2” zaznaczamy ,,wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa”
w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono
odrębną własność lokalu.</p>
<p class="Normalny1">6. Stawka opłaty o której mowa w polu ,,E1” została określona właściwą uchwałą
Rady Gminy Wilczyce<br/> w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości<br/> i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.
zm.).</p>
<p class="Normalny1">7. W polu ,,E2” wpisujemy kwotę która stanowi iloczyn liczby osób podanych
w polu ,,D2” oraz stawki określonej w polu ,,E1” na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).</p>
<div style="clear: both;"/>
<script
type="text/javascript">appendBr();function
appendBr()
{var
elements
=
getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i < elements.length; i++)
appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) {
var len =
node.childNodes.length;
for(var i = 1; i < len; i++){
var
elem
=
node.childNodes[i];
if (elem.hasChildNodes()) {
var child =
elem.childNodes[0];
if (child.tagName != 'BR')
elem.insertBefore(document.createElement('br'), child);
}
else
elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function
getElementsByClassName(classname, node) {
var a = [];
var
re
=
new
RegExp('\\b' + classname + '\\b');
var els = node.getElementsByTagName('*');
for(var i=0,j=els.length; i < j; i++)
if(re.test(els[i].className))
a.push(els[i]);
return a;}</script>
</body>
</html>
</xforms>
</xforms>
</Formularz>
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/130/2020 Rady Gminy Wilczyce z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
Zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania
deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Konieczność określenia nowego wzoru deklaracji wynika z:
1) Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
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. U. z 2019 r. poz. 730), zgodnie z którą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi zawiera informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 w/w. rozporządzenia,
2) Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579).

czystości

Mając na uwadze powyższe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za
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