UCHWAŁA NR XVI/116/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz
art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010, poz. 1579, poz. 150, poz. 284) Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy w Rzeczycy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w §1 uchwały, należy złożyć w jednej z podanych niżej form:
1) w formie papierowej:
a) w Urzędzie Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca;
b) za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy
Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca;
2) w formie elektronicznej: za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem
– www.epuap.gov.pl – jako załącznik w pliku o formatach PDF lub DOC, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 162, poz. 1590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie
z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346)
2. Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca.pl oraz
jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rzeczyca.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzeczyca nr V/28/2015 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie gminy Rzeczyca ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r.
poz. 670)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki
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Załącznik do uchwały Nr XVI/116/2020
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 26 marca 2020 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE
SIĘ DOMEK LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz.2010 ze zm.)
Składający: Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Miejsce składania: Urząd Gminy Rzeczyca, ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
Termin składania:
·w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
·do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY RZECZYCA
UL. TOMASZOWSKA 2, 97-220 RZECZYCA
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ pierwsza deklaracja
□ nowa deklaracja (data zaistnienia zmian) ____ - ____ - ______
□ korekta deklaracji (data zaistnienia zmian) ____ - ____ - ______
1)

2)

3)

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□ Właściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty

□ Współwłaściciel nieruchomości
□ Zarządca nieruchomości

nieruchomości
D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny podmiot władający
nieruchomością

(* Wypełnia osoba fizyczna, ** Wypełnia podmiot inny niż osoba fizyczna)
IMIĘ I NAZWISKO*/ NAZWA PODMIOTU**:

PESEL*/NIP**:

REGON**

E. 1. ADRES ZAMIESZKANIA */SIEDZIBA**
KRAJ:
GMINA:
MIEJSCOWOŚĆ:

WOJEWÓDZTWO:
ULICA:

POWIAT:
NR DOMU:

KOD POCZTOWY:
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NUMER TELEFONU (pole nie obowiązkowe):

E. 2.ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeśli jest inny niż adres podany w części E.1.)
KRAJ:

WOJEWÓDZTWO:

GMINA:

ULICA:

MIEJSCOWOŚĆ:

POWIAT:
NR DOMU:

KOD POCZTOWY:

NR LOKALU:

POCZTA:

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI- na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
ULICA:

NR DOMU:

MIEJSCOWOŚĆ:

G. WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Liczba nieruchomości, na których
znajduje się domek letniskowy lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

1

Ryczałtowa stawka opłaty4)

1

2

Wysokość opłaty dla nieruchomości na której
znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe (iloczyn kol.1 i
kol.2)5)
3

……………….
…………………….
…………………
H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
IMIĘ:

NAZWISKO:

DATA WYPEŁNIENIA

PODPIS SKŁADAJĄCEGO/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO:

ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Stosownie do art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)
OBJAŚNIENIA
1. Pole „ pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał
wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomość, której
dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2. Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy
złożyć 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.
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3. Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista
omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji.
4. Należy wpisać stawkę opłaty ustaloną w obowiązującej uchwale Rady Gminy Rzeczyca w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
położonych na terenie Gminy Rzeczyca.
5. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Rzeczyca w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Rzeczyca.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679
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 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE Nr 119 ) RODO informuję o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz
o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych:
1) Administratorem Państwa danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rzeczycy jest Wójt Gminy
Rzeczyca z siedzibą w Rzeczycy przy ul. Tomaszowskiej 2, 97-220 Rzeczyca, adres e-mail:
ug@rzeczyca.pl, tel./fax tel. /44/ 710-51-11/44/ 710-61-76.
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 związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, w tym w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt 3, a po tym czasie: nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów 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.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) 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);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
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