UCHWAŁA NR XXXIII/236/2021
RADY GMINY NIEGOWA
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu
jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Niegowa oraz
właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmienia się pkt. F w załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia
06 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na
terenie Gminy Niegowa oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które otrzymują
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały, który otrzymuje brzmienie:
„F. - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niegowa z siedzibą:
ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA tel. +48 34 315 10 20, mail.: urzad@niegowa.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej:
bwrobel@niegowa.pl lub na adres administratora danych podany wyżej
-

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

-

w celu wykonania ciążących na Gminie obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie
przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), (podstawa art. 6 ust. 1 lit.c i e RODO),

-

w celu weryfikacji zawartych danych w deklaracji, podstawa : ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, 1598), (podstawa art. 6 ust. 1 lit.c
RODO),

-

archiwalnym , podstawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.
2018 r. poz. 217 ze zm.), (podstawa art. 6 ust. 1 lit.c RODO),

-

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów i jest wymogiem
ustawowym, wynikającym z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak złożonej deklaracji i nieobjęcie systemem gospodarki odpadami
komunalnymi.

-

Pozyskane dane Gmina będzie przetwarzać przez czas wykonywania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowywać dane (JRWA).

-

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.

-

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
i w granicach przepisów prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:

-

świadczącym Gminie usługi informatyczne,

-

operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej,
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-

firmie świadczącej dla Gminy usługi odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Niegowa.

-

Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo
sprostowania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy
Państwa dane niezgodnie z prawem do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

-

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać
wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.”.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2019 Rady Gminy Niegowa z dnia 06 sierpnia
2019 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie
Gminy Niegowa oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, który otrzymują
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Niegowa
Zofia Kasznia
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/236/2021
Rady Gminy Niegowa
z dnia 27 października 2021 r.

.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na
cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Podstawa prawna
Składający
Termin składania
Miejsce składania

Organ właściwy
A.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dalej
ucip (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.)
Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy ucip
W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
Urząd Gminy Niegowa,
ul. Sobieskiego 1,
42-320 Niegowa
WÓJT GMINY NIEGOWA

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Deklaracja dla wskazanego okresu rocznego: (powstanie obowiązku od dnia __________________)
□ Zmiana danych zawartych w deklaracji:

(data wystąpienia zmiany od dnia ________________)

□ Wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty:

(data ustania obowiązku opłaty __________________)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B1. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat)
 właściciel, współwłaściciel

 użytkownik wieczysty

 inny podmiot władający nieruchomością

B2. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko
PESEL

Telefon kontaktowy (nie wymagane)

B3. ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Numer domu/ Nr lokalu

B4. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż w części B3)
Miejscowość

Ulica

Numer domu/nr lokalu

Kod pocztowy

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Numer domu / nr działki jeśli nie ma nr domu
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H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C
1. Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej
jedynie przez część roku
2. Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości
3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w przypadku gdy
na nieruchomości znajduje się więcej niż jeden domek letniskowy
E. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ USŁUG ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.
⎯ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niegowa z siedzibą:
⎯ ul. Sobieskiego 1 42-320 NIEGOWA tel. +48 34 315 10 20 , mail.: urzad@niegowa.pl
⎯ Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: bwrobel@niegowa.pl lub na adres
administratora danych podany wyżej.
⎯ Dane osobowe przetwarzane są w celu :
⎯ wykonania ciążących na Gminie obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.), (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
⎯ ustalenia ewentualnych roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
⎯ archiwalnym , podstawa: ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.),
⎯ Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania
danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa.
⎯ Pozyskane dane Gmina będzie przetwarzać przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez
czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (JRWA)
⎯ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
⎯ Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa. Dane osobowe
mogą być udostępniane następującym podmiotom :
⎯ świadczącym Gminie usługi informatyczne,
⎯ firmie świadczącej dla Gminy usługi odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Niegowa.
Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania danych, lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi jeżeli uważacie Państwo, że
przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

F. POUCZENIE
1.W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia ich
w
niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).
2.W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Niegowa zawiadamia
właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienie zawiera pouczenie, że
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
3. Dla każdej nieruchomości należy wypełnić odrębną deklarację.
4. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za rok, bez względu na długość okresu korzystania
z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
5. Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie składa deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
IMIĘ

NAZWISKO

DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI

PODPIS SKŁADAJĄCEGO

I.

ADNOTACJE URZĘDOWE
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