
 
 

UCHWAŁA NR XVII/155/2020 
RADY GMINY TWORÓG 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 
określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) 

Rada Gminy Tworóg 
uchwala 

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019 roku 
w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2020 r. 
poz. 610) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierz sie Wójtowi Gminy Tworóg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg 
 
 

Beata Czierpka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 czerwca 2020 r.

Poz. 4792



                                                                                                   Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/155/2020                                                                                                                              

Rady Gminy Tworóg z dnia 8 czerwca 2020 r.   
 

Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMINA OBSZARZE GMINY TWORÓG – usługi dodatkowe 

DŚ-2 

Podstawa prawna: 

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

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

Uchwała Rady Gminy Tworóg w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów  

Składający: 
Właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 

Termin składania: 10 dni przed planowanym terminem skorzystania z usługi 

Miejsce składania: Urząd Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 

Organ właściwy do przyjęcia 

deklaracji: 
Wójt Gminy Tworóg 

 

A. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 

 Złożenie pierwszej deklaracji                                            Korekta deklaracji  
 

 

B. DANE SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

1.    Składający 

 

2. Rodzaj podmiotu 

                                             

 

 

B.1  ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** 

(*dotyczy osób fizycznych             **dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) 

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Numer PESEL* / Numer NIP** 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu1)  Adres  e-mail1) 

B.2  ADRES KORESPONDECYJNY (podać jeżeli jest inny niż zamieszkiwania/siedziby)
 

 

Nazwisko i imię / pełna nazwa 

 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu 

 

Miejscowość Kod pocztowy Nr telefonu  Adres  e-mail 
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE 

Miejscowość Ulica Nr domu lub nr ewid. działki Nr lokalu 

 

 

D. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA PODSTAWIENIE, ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

DODATKOWEGO POJEMNIKA NA ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 
 

 

Rodzaj pojemnika 

 

 

Ilość sztuk 

 

Okres 

 

Pojemnik 0,12 m3 

 

  

                                                                                                                                                                                  

 

 

E. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA PODSTAWIENIE, ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

KONTENERA/WORKA NA ODPADY BUDOWALNE I ROZBIÓRKOWE Z REMONTÓW 

PROWADZONYCH SAMODZIELNIE (załadunek leży po stronie mieszkańca) 
 

 

Rodzaj pojemnika 

 

 

Ilość sztuk 

Worek na gruz budowlany 0,5 m3 

 

 

Worek na gruz budowlany 1,0 m3  

 

Kontener KP 2,5 m3 – 3,5 m3  

 
                                                                                                                                                                                  

 

 

F. DEKLARUJĘ ZAPOTRZEBOWANIE NA PODSTAWIENIE, ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE 

WORKA NA ODPADY BIODEGRADOWALNE 
 

 

Rodzaj pojemnika 

 

 

Ilość sztuk 

 

Worek 80-120 l 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

G. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZACY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg. 

2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@ug.tworog.pl 

3. O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenia i rozpatrzenia przedmiotowej sprawy . 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi 

szczegółowymi przepisami prawa. 
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6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji 

na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, 

nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia oraz usuwania danych. 

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ 
 

Oświadczam, iż zobowiązuję się wnieść opłatę wg cennika określonego w Uchwale Rady Gminy Tworóg w sprawie 

określania rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów.    

 

POUCZENIE 

W przypadku niewpłacenia opłaty niniejsza deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1438). 
 

……………………………………………………………..                               ……………………………………………………….  

                              (miejscowość i data)                                                                                        czytelny podpis*/podpis (pieczęć)**       

 

 

I. ADNOTACJE ORGANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

*          dotyczy osób fizycznych 
**     dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 

 
Objaśnienia 

1. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne 
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