
 

 

UCHWAŁA NR 108/XIV/2020 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli 

nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6n i art. 6m ust. 1, 1a, 1aa, 1ab 

i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688 z późn. zm.) 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na  

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

wprowadza się następujące zmiany: 

1. Pkt 5 Klauzuli informacyjnej załącznika nr 1 do uchwały nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 

otrzymuje brzmienie: 

„Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, o którym mowa 

w pkt 2, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat).”. 

2. Dodaje się w części wstępnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na  których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały 

nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. informacje o terminie składania deklaracji. 
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„Termin składania -  w ciągu 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”. 

3. Pkt 5 Klauzuli informacyjnej załącznika nr 2 do uchwały nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. 

otrzymuje brzmienie: 

„Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, o którym mowa 

w pkt 2, a następnie archiwizowane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności przez czas określony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Janikowski 
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