DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia piątek, 11 grudnia 2020 r.
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UCHWAŁA NR XXXIII/219/2020
RADY GMINY GDÓW
z dnia 8 grudnia 2020 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713 z późn. zm.) oraz 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) Rada Gminy Gdów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Gdów, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zamieszkałych składają w Urzędzie Gminy
Gdów w terminie:
1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Deklaracje można składać osobiście pod adresem: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w §1 za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 180);
2. Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym
wzorem deklaracji w formie papierowej;
3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
4. Deklarację składaną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą
elektronicznej skrzynki podawczej.
§ 5. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, które właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć
wraz z ww. deklaracją:
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1. Oświadczenie zawierające wykaz osób zameldowanych a niemieszkających pod danym adresem wraz ze
wskazaniem pełnych adresów zamieszkania;
2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego;
3. W razie wątpliwości organu należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie poza adresem
zameldowania.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Gdów Nr XIX/124/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 9198).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gdów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciężarek
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/219/2020
Rady Gminy Gdów
z dnia 08 grudnia 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI,
NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GDÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na terenie Gminy Gdów.

Termin składania:

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A. ORGAN, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ
WÓJT GMINY GDÓW
RYNEK 40, 32-420 GDÓW
lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□

pierwsza deklaracja (przyczyna złożenia deklaracji):

□ zmiana miejsca zamieszkania (nieruchomość zamieszkała od ………………………………………..……………..….,
poprzedni adres zamieszkania ……………………………………………………….………………………………....…..)

□ zmiana właściciela nieruchomości (data zaistnienia zmiany ……………………………………………………….…….,
poprzedni właściciel ……………………………………………………………………………………….……………….…)

□
□
□

nowa deklaracja (data zaistnienia zmiany ………………..…………………………)
przyczyna złożenia nowej deklaracji ………………………………………..……………………………………...................
korekta deklaracji z dnia …………………………………..
okres, którego dotyczy korekta ……………………………………………………………………………………...………….
wygaśnięcie obowiązku (data wygaśniecia obowiązku ………………………………………………………….………….)
przyczyna wygaśnięcia obowiązku …………………………………………………………………………………..…..……

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat i odpowiednie podkreślić):

□
□
□

□ użytkownik lub współużytkownik wieczysty
□ posiadacz lub współposiadacz zależny
□ inna osoba władająca nieruchomością………………………………………….

właściciel
współwłaściciel
użytkownik, współużytkownik

D. DANE ZOBOWIĄZANEGO SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Nazwisko

1.

PESEL

3.

Imię

2.

Data urodzenia (należy podać
w przypadku nieposiadania nr PESEL)

4.

Telefon

5.

E. ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

6.

Gmina

9.

Województwo

Ulica

Miejscowość

7.
10.

13.

Powiat

Nr domu

Kod pocztowy

11.
14.

8.
Nr lokalu

12.

Poczta

15.

F. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres podany w części E
Miejscowość

16.

Ulica

Kod pocztowy

17.
20.

Nr domu

18.

Nr lokalu

Poczta

19.
21.

G. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość
Kod pocztowy

22.
26.

Ulica
Poczta

23.

Nr domu

Nr lokalu
24.
Nr działki (w przypadku nieposiadania nr budynku)

27.

H. SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

□

Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości wskazanej w części G będą zbierane w sposób selektywny,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (należy zaznaczyć kwadrat).
29.

25.
28.
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I. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G
zamieszkuje (należy podać liczbę mieszkańców)
30.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na jednego mieszkańca
(stawka określona w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Gminy Gdów
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty)

31,00 zł
31.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
(liczbę osób z poz. 30 należy pomnożyć przez stawkę opłaty z poz. 31)
32.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części G
znajduje się kompostownik, w którym kompostowane będą wszystkie
bioodpady stanowiące odpady komunalne powstające na terenie
nieruchomości wskazanej w części G

□
□

TAK
NIE
33.

Wysokość zwolnienia wynikającego z kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
(należy wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia w poz. 33 odpowiedzi TAK;
liczbę osób z poz. 30 należy pomnożyć przez 4,00 zł)
34.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z uwzględnieniem zwolnienia wynikającego
z kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym
(należy wypełnić jedynie w przypadku zaznaczenia w poz. 33
odpowiedzi TAK; od kwoty z poz. 32 należy odjąć kwotę z poz. 34)
35.
J. WYKAZ DOŁĄCZONYCH ZAŁĄCZNIKÓW

□

oświadczenie

□

umowa najmu lokalu mieszkalnego

□

inne ………………………………………………….…………………..

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………………………………………………
(Miejscowość, data)

………………………………………...…………………………………….
(Czytelny podpis składającego deklarację z podaniem imienia i nazwiska)

POUCZENIE:
1.
Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119,
s.1) – dalej “RODO” – informujemy że:
1)
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Gdów, reprezentujący Gminę Gdów (32-420 Gdów, Gdów 40, tel. 12 251-41-66, e-mail urzad@gdow.pl).
2)
Administrator
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
z
którym
mogą
się
Państwo
kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4)
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
5)
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych nie mniej niż 10 lat.
6)
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)
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).
9)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10)
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - usługodawcom, a także
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze.

2.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1427 z późn. zm.).

OBJAŚNIENIA:
1.
Przyjmuje się, że mieszkańcem danej nieruchomości jest osoba zameldowana w niej na pobyt stały, pobyt czasowy lub niezameldowana, której zamiarem rzeczywistym jest
faktyczne przebywanie (bytowanie) w danej nieruchomości, bez względu na cel i charakter pobytu, jeżeli zazwyczaj spędza w danej nieruchomości czas przeznaczony na
odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi.
2.
Przyjmuje się, że nie jest mieszkańcem danej nieruchomości osoba:
- w niej zameldowana, jeżeli opuściła daną nieruchomość z zamiarem rzeczywistym nieprzebywania w niej, a okoliczności faktyczne tj., podjęcie pracy, nauki albo inna potrzeba
życiowa uzasadniają koncentrację aktywności życiowej tej osoby w innym miejscu przebywania (bytowania),
- przebywająca w nieruchomości, w tym letniskowej lub w gospodarstwie agroturystycznym w celu wypoczynkowym.
3.
Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 180). Deklaracja złożona w
formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
4.
Składający deklarację wypełnia pola jasne, drukowanymi literami.
5.
W niniejszej deklaracji wybrany kwadrat należy zaznaczyć krzyżykiem.
6.
Opłatę wskazaną w części I w poz. 32 lub poz. 35 należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Gminy Gdów, w formie wpłaty bezgotówkowej w kasie Urzędu Gminy Gdów lub
przelewem na indywidualny rachunek bankowy Gminy Gdów wskazany w otrzymanej informacji o wysokości opłaty.
7.
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest uiszczać opłatę bez wezwania organu w terminie do ostatniego dnia: lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października i grudnia
danego roku kalendarzowego.
8.
Dane zawarte w deklaracji (w szczególności o podanej liczbie mieszkańców) będą weryfikowane na podstawie danych rejestrowych dostępnych w Urzędzie Gminy.
ADNOTACJE ORGANU:

