
 
 

UCHWAŁA NR XXV.159.2020 
RADY GMINY RADECZNICA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radecznica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439.) Rada Gminy uchwala, co następuje. 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radecznica, w brzmieniu określonym 
załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2. Deklarację składa się: bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Radecznicy, drogą pocztową na adres: ul. B. 
Prusa 21, 22-463 Radecznica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. 

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia następnego 
miesiąca. 

§ 2. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz.U. 2018 poz. 180.) 

2) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346.) 

3) deklaracje przesyła się za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

§ 3. Traci moc: uchwała Nr  XI.71.2019 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 lipca 2019 r. 

w sprawie  określenia wzoru  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Radecznica. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radecznica. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 6996



§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Lubelskiego. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Gumieniak 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY RADECZNICA 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.) 

Składający: 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także 
współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także innych podmiotów władających nieruchomością;  

 
 Termin składania: Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca albo w razie nastąpienia zmian 

wpływających na wysokość opłaty w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

 -   
Miejsce składania: Urząd Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  

 

WÓJT GMINY RADECZNICA 
 ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica tel. 84 6826868 fax 84 6818041 sekretariat@gminaradecznica.pl 

  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
  1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku od (data) ………………………. 

 nowa deklaracja  - zmiana danych  od (data) ………………………………… 

 korekta deklaracji  
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

   właściciel / użytkownik wieczysty                                                                                 współwłaściciel / współużytkownik   

 jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie  
       lub  użytkowaniu 

  inny podmiot władający nieruchomością  

   
D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
       * dane nieobowiązkowe 

 3. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
 

 
 
 
 
 

4. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 
 
 

  

5. Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych) 
 

 
 

 

6. REGON (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej) 

 
 

7. Telefon kontaktowy* 
 
 

8. Adres e-mail * 
 
  

D.2. ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy osób fizycznych) /ADRES SIEDZIBY (dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną) 
 

 
 

 

9. Kraj 
 

 

10. Województwo 
 

11. Powiat 

 

12. Gmina 13. Ulica  14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 

16. Miejscowość  
 

17. Kod pocztowy 
 

18. Poczta 

  

  
 

Załącznik do uchwały Nr XXV.159.2020

Rady Gminy Radecznica

z dnia 17 grudnia 2020 r
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Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).  
Objaśnienia: 
1. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli.  
2. Opłatę z pozycji F należy wpłacać w odstępach kwartalnych z dołu: do 10 marca br. za I kwartał, do 10 czerwca br. za II kwartał, do 10 
września br. za III kwartał, do 10 grudnia br. za IV kwartał, gotówką w kasie Urzędu Gminy Radecznica lub przelewem na rachunek bankowy 
Gminy Radecznica: B.S. w Szczebrzeszynie o/Radecznica nr 46 9632 0006 2002 1600  0055  0039 w tytule podając: za odpady-kwartał.  
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 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22-463 Radecznica.  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@gminaradecznica.pl 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439.)  
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 
Islandię).  
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
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 Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,  
o którym mowa punkcie 3. 
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
 a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

   E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli jest inny niż   
        wskazany w części D2) 

 19. Kraj  20. Województwo 21. Powiat 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 

26. Miejscowość  27. Kod pocztowy 28. Poczta 

   F.  WYLICZENIE OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (należy obowiązkowo wypełnić) 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje …….………. osób 
 

 
 

Wyliczenie miesięcznej opłaty 

Liczba osób 
zamieszkałych 

 

Stawka opłaty (zgodnie 
z obowiązującą uchwałą) 

 

Wysokość opłaty miesięcznej 

 
29. 30. 31. 

Wyliczenie opłaty kwartalnej 
Opłata miesięczna Ilość miesięcy Opłata kwartalna 

32. 33. 34. 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 
 
 
 

 

35. Imię i nazwisko  
 

 
 
………………………………………         …………………………………….. 
              miejscowość                                                   data 

 

Podpis (pieczęć właściciela lub osoby władającej nieruchomością /osoby 
reprezentującej) 
 
 
……………………………………………………………………………………… 
                                                    (czytelny podpis) 

H. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika) 
 
 

 
  

I. ADNOTACJE ORGANU 
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