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Poz. 1462
UCHWAŁA NR XXII/222/2021
RADY GMINY WIELOWIEŚ
z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 6m ust. 1a i 1b i art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) oraz po
przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia
29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Rada Gminy Wielowieś uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Wielowieś z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś
Klaudia Pallach
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Załącznik do uchwały Nr XXII/222/2021
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 25 lutego 2021 r.
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, kolorem czarnym lub granatowym
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Organ i miejsce
składania deklaracji

Wójt Gminy Wielowieś
Urząd Gminy Wielowieś, 44-187 Wielowieś, ul. Główna 1

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
pierwsza deklaracja

miesiąc/rok …........................................

zmiana danych zawartych w deklaracji, miesiąc /rok...........................................
korekta deklaracji

miesiąc/rok............................................

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
1. właściciel, użytkownik wieczysty

2. współwłaściciel, współużytkownik wieczysty

3. jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
4.inny podmiot władający nieruchomością

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)/Pełna nazwa ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)
1.
Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP ( dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)
2.

ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3. Ulica

4. Nr domu/ nr lokalu

5. Kod pocztowy

6. Miejscowość

7. Kraj

8. Dane Kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznejzalecane)
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D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
9. Ulica

10. Nr domu/ nr lokalu

11. Miejscowość

12. Numer

działki, na której znajduje się budynek (w przypadku
braku adresu nieruchomości)

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest:
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
Zamieszkała
W części zamieszkała i w części niezamieszkała z tym, że na części niezamieszkałej wytwarzane są odpady
komunalne

Informacja dotycząca posiadania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne
Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D niniejszej deklaracji posiada przydomowy
kompostownik i kompostowane są w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne:
TAK

NIE

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

E.1. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D 13.
zamieszkuje:
(należy podać liczbę mieszkańców)

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca określona w 14.
obowiązującej uchwale Rady Gminy Wielowieś:
Miesięczna wysokość opłaty:

…......................................zł

15.

(iloczyn poz. 13 i 14)

…......................................zł

Wysokość zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości 16.
kompostujących bioodpady:
(iloczyn pozycji 13 i stawki zwolnienia określonej w obowiązującej uchwale Rady
Gminy Wielowieś)

Miesięczna wysokość opłaty po zastosowaniu zwolnienia:
(różnica pozycji 15 i 16)

….....................................zł
17.
...........................................zł
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E.2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D deklaracji, odpady komunalne zbierane są w
pojemnikach lub workach o pojemności:
I. Wielkości pojemników i
worków na odpady

II. Stawka opłaty za
pojemnik i worek

III. Liczba pojemników
- worków
(wypełnianych w ciągu 1
miesiąca)

IV. Wysokość miesięcznej
opłaty
(iloczyn kolumn II. i III.)

120 l

….......................... zł

….......................... zł

240 l

…..........…........... zł

…..........…........... zł

1100 l

…......................... zł

…......................... zł

5000 l

…......................... zł

…......................... zł

7000 l

…......................... zł

…......................... zł

Worek 120 l

…......................... zł

…......................... zł

Worek 80 l

…......................... zł

…......................... zł
19.

Opłata miesięczna (suma kwot z kolumny IV)

…...............................zł

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

….....................................
(Miejscowość i data)

..…...................................
(podpis)

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wielowieś deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest 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.
1.
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OBJAŚNIENIA:
1. Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy to takie, w których prócz lokali mieszkalnych
zamieszkałych przez mieszkańców, są także lokale niezamieszkałe, lecz wykorzystywane na działalność
gospodarczą lub inną, podczas której wytwarzane są odpady komunalne (np. sklepy, siedziby osób prawnych,
przedszkola, kluby, itp.).
2. Właściciel nieruchomości zamieszkałej wypełnia część E.1. deklaracji, a właściciel nieruchomości, która w
części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wypełnia część E.1. i E.2.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1 Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wielowieś z siedzibą przy ul. Głównej 1, 44-187 Wielowieś e-mail:
info@wielowies.pl, tel: (+48) 32 237-85-00 (dalej: Administrator).
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez
Administratora inspektorem ochrony danych, listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD", tel. 32 237 85 00, oraz
mailowo: iod@wielowies.pl
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadań Gminy w zakresie pobierania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, w celu wypałnienia obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o Postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające Pani/Pana dane na wyraźne polecenie
Administratora, w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty
zajmujące się obsługą informatyczną, podmioty świadczące usługi hostingowe, doradcze. Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać udostępnione również operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, oraz pomiotom i
instytucjom, których dostęp do Pani/Pana danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO
6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą
stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz
zgodnie z terminami archiwizacji wynikającymi z przepisu prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, tj. przez okres 10 lat;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ podstawę przetwarzania danych osobowych
stanowi przepis prawa.

