
UCHWALA NR XX/I90/2020
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 2 lipca 202t) t

rv sprrwie *zoru deklrrecji o w-r'sokosci oplety zr gospodzroryrni€ odpsdrmi komunaltrymi skladene,
przez wlaicicieli trieruchomosci zamieszkelych oraz wrrunk6w i trybu skladania dcklaracji za pomoc4

6rodk6lY komunikacji ehktronicznei,

Na podslawie art. l8ust.2pkl 15.an.40ust. 1 iarl.4l ust. I ustawy zdnia8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (tet$ jedn.: Dz.U.22020 t. poz.1l3) or:z afl.6n usta$y zdnia 13 wrzesnia 1996t. o utrrymaniu
czystosci i porz4dku w grninach (leksl jedn.: Dz U. 22019 r. poL 2010 zp62n. zm.) ordz po przeprowadzeDiu

konsultacji spolecznych

Rad. Gmitry Pietrowice Wielki.

0 l. okresla sil wz6r deklaracji o wysokolci oplaly za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej
przez wlaScicieli njeruchomosci polozonych na l€renie Cminy Piefowjce Wielki€, slanowiqcy Zalqcaik
Nr I do uchwaly.

g 2. Deklaracjg sklada sif w siedzibie Urzldu Gminy Pietrowice wielkie w naslgpujqcych tem)inach::

l) 14 dni od dnia zami€szkania na Dieruchomosci pierwszego nieszkanca lub powslania na danej
nieruchomoJci odp6d6w komunalnych.,

2) do l0 dnia miesiqca nasrgpujqcego po niesiqcu, w kt6rym naslqpila zmiana.

g 3. Okresla si9 naslfpujqce warunki itryb skladrnia deklaracji za pomocq irodk6\t komunikacji
eleklronicalej:

l) fonnat eleklroniczny wmru deklarac.ji ordz uklad iDformacji i po*iqzait miedry zwaqmi w niej danynri
w formacie danych XML stanowi Zalqcznik Nr 2 do uchwaly.

2) deklaracjf opalrzonq podpisem elekrronicznym moze byd sklada sit za pomoca elektroriczncj Platformy
Uslug Adminisrracii Publicznej ePUAP (epuap.gov.pl) lub za poirednictwem Syslemu Eleklronicz-nej
Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP ( www-sekap.pl).

3) deklaracja skladana za pomocq Srodk6w komunikacji eleklronicznej powiDna bya opatrzona
kwalifikowanym podpisem ele*tronicmym w rozumieniu uslawy zdnia 5 wrzesnia 2016r. o uslugach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (lekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 162 z p6in. 7m.) Iub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia I7 lulcgo 2005 r. o informatyzacji
dzialalnoSci podmiot6N realizujqcych zadania publiczDe (teksl jedn.: Dz. (J - 220201. poz.346\,

0 4. wykonanie uchwaly powieria siq W6jtowi Gm;ny Pietrowice wielkie.

$5.Traci moc uchwala Nr Xyl13/2015 Rady Cminy Pielrowice Wiclkie z dnia 26lislopada 2015r.
rv sprawie wzoru deklaracji o\rlsokosc; optaty za gosFodarowanie odpadami konrunalnymi skladanej przez

wlascicieli nieruchomosci zamicszkalych oraz warunk6lv i lrybu skladania deklaracji za pomocq Srodkdw
komudikacji elekronicznej.

g 6. Uchwal9 ogloszenia w Dzierrriku Urzdowlm Wojewddzwa Slqskiego .
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( 7. Uchwala wlhodzi w zycie z dnie,n I sierpnia 2020 r

Przcwodniczqcy Rady Gminy

Pioir Bajrk

ld: 2li05l0B2-5CIl-r82n-,^C69-ECD107.1DI'D7C Podpisan,



Zalacznik do uchwaly
Redy Gminy Pictrowic€ Wlelki€
Nr )OUt90/2020 z dnli 02.07.2020

DEKLARACJA
O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2. SkladaJqcy:

I osoba fizyczna

(zaznaczy6 wlaSciwy kwadrat poplzez postawienie znaku,x')

o osoba prawra E jednostka organizacyjna n eposiadajqca osobowosci prawnei

3. Rodzaj podmlotu: (zaznaczyL wlasciwy kwadrat poprzez postawienie znaku "x')
o wlasciciel E wspolwla6ciciel'z) o u2ylkownik wieazysty r inny podmiot wladajEcy nieruchomo6ciq (np. najemca,
dzierzawca) rr spoldzielnia mieszkanowa/wsp6lnota mieszkaniowa

4. lmie i n.zwisko'/ Nazwa"

5. Numer PESEUldentyfikator NlPi)

UsLm z dnia 13 we{nI.1906. o urrrymeniu dy8rosci ipoEqdku wgminocn (|ebt j.dn,: Oz. U.:20t0 r
ry236, po2.2010 ue ni..mi)

UEqd Gm ny w Pietr@icach Whlkich ul. Szkolna 5,,17480 Pielowice Wl.lkie

wdl Gminy Pielrcwi@ wiel(ieOrgan d.3cl$,y do zlorenia

A. OBOWTAZEK ZLOzENtA DEKLARACJT

1. Okollcznosci powoduiqce obowiqzekzloienia deklaracji:
(zaznaczyd wlaaciwy kwadrat poprzez poslawien;e znaku,l)

o pierwsza deklaracla ! zmiana danych zawerlych w deklaracji

Okres od kl6rego deklaracJa obowqTule:.

Pt4czyna zmiany I ko'eklyl

llra$ic-l nietuch@oaci ma ob@iqzek zlozeda sd z torehe deklaracjr pismnego @asadnieni. przyczrry kfiekly -.n A1 ustaw, OdyMcja

E korekla deklaracji zmiana

B. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJE

Id: llrl)5ll)rl2-5Cll-"1821-A(-61)-8CDl0r,ll)l l)i( l'udprsrnl

6. ldentyfikalor REGON "

wlaacicid nieMnomoa..i spal$+.6ctjel ua/towlk vreczysly 062 iedn.siki o.g€nE cyin6 i c6otry po.i.d4q6
nierudorno6c w 2aEqdza li L4yd<omniu, r lak o Innych podmiolo/ cradahcrch ni6ruchdnoacii :godnb 2 a.!.



9.lmie matki'7. Data urodzenia' 8. lmiQ ojca'

10. K6i

13. Gmina

'18. Nr lokalu16. Ulica

19. Krai

22. Gmina

25. Ulica 26. Nr domu

28. lmie i nezwisko'/ Nazw." w3p6lwla3ci6h'i)

30. ldentyfikator REGON'"29. Num€r PESEUldentyfikator NIPI)

33.lmie matki'32.lmie ojca'

31. Krz)

37. Gmina

43. Kraj

I d: 2li05l0B2 tC I i-182.t-r\ C69-8CD l0?4DfD?C. PodDisanl

ADRES ZAMIESZKANIA' / ADRES SIEDZIBY-

OANE IDENTYFIKACJYNE WSPOLWLASCICIELA'

ADRES ZAMIESZKANIA' / AORES SIEDZIBY'(VVPISAC JE2ELIADRES ZAMIESZKANIAJADRES SIEOZIBY JEST INNY N12

WSKAZANYW POZ. 10-18)

I



56. Oswiadczenio ( zaznacryd wlasclwy kwadrat)

o posiadam kompostownik przydomo'/vy i kompostuiQ w nim bioodpady stanowiEce odpad komunalny

E nie posiadam kompostownike pzydomowego i ni€ kompostuie bioodpad6w stanowiqcych odpad komunalny

57.Oswiadczam,2enaterenienieruchomo6ciwskazanejwczesciCniniejszejdeklaracjizamieszkuje:............

(lczba mieszkatcow)

Wylicz6nie miesiqc2nej op.laty:

......... ... x ........_...... zl

(liczba mie6zkanc6w) (slawka oplaty) (iloczyn liczby meszkanc6w i stawkiophty)

VWsokoSC oplaty miesiecznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi .....-............. zl

58- lmie inazwisko wlasciciela n ieruchomosc /osoby
repr€zeniujqcej wlaSciciela nieruchomoSci

60. lmie i nazwisko wla6crciela nieruchomo6ci/osoby
reprezenlujqcei wla6ciciela nieruchomosci

59. Podpis (pieczea)

61 Podpis (piecze6)

62. Dala wypelnien a deklaracjr

46. Gmina

51. Nr lo*alu

C. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE
(WPISAC JESU ADRES JEST INNY NIz AoRES ZAMIESZKANIA SKLADAJACEGo DEKLARACJE wsKzANY w Poz 1Gl8)

53. Ulica 55. Nr lokalu

o

E. WYSOKOSC OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUANLNYMT

F. poDpts wLAsctctELA NtERUcHoMosct/osoBY REpREzENTUJACEJ WLASCtCtELA NtERUCHOMOSCt

49. ulica

(slownie '.,)

Id: 2l-0530D2-5C I l-.1824-4C69-li(:D I 0l4rlFD7C. Podfismt



ObjaSnienis:
'dotyczy ! iie6cicieli nieruchomosci beclqcych osobami fizycznymr
"dotyczy \^,{a6cicieli n ieruchomoaci nie bedqcych osobamifizycznymi
1) Numer PESEL wpisuiq wlascicieli nreruchomo6ci b?dqcy osobamr fizycznymi objQttmi rejestrem

PESEL, nie prowadzqcy d2ialalnosci gospodarczei ldenMikator podatkowy NIP wpisujq pozostali
$,,laScicieli nieruchomo6ci

2) W przypadku skladania lednej dellaracji peez wsp6hvlascicieli deklaracje wypelniaj? a podpisujq
wsp6lwla6ciciele. W ptzypadku nieruchomo3ci bedqcej przedmiotem matsenskiej wsp6lnoSci
ustaworJej deklaracje wypelniajq i podpisujq oboje ma+zonkowie chyba, Ze w drodze umowy
zawerlet w formie prsemnej umowq sre haczej.

W peypadku niewplacenia w obowiEzujqcych lerminach oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub wplacenia ich w niepelnej wysokosci, niniejsza deklaEcja stanowi podstaw? do
wystawenia tylulu wykonawczego, zgodnie z pzepisami o postepowaniu egzekucyjnym w
adminislracji.

Ponadto na podstawie arl. '13 ROOO nformujemy 2e

1 . Adminislraiorem PanrPan, darrych osobowych jesl Wdlt Grniny Pielroai.e w e k e a7-440 P,el@wice wie kie , ul Szko na 5

orgaiy publLerE l anc podmioly. rl6ryn Admin srralor d6tqpd dare osobM na podsl*ie pz.ptr6w pEm.

2 W unqd2ie posdany 2osral rnspektor ochrory danych. Kont.kt e-mailowy iielelo.iany dosr@ny jest na skoni. inrernetorej
Uaedu qa2 w s.kreianacle.

3 Pani/Pam &re osobm pzetw.uane btdq na podsrawe an 6 ust. 1 lir c) ROoo ora art. 6h i an. 6m usr.wy o
dzymaniu czFlosci i poaqdku w9m nach w ceru zwiq2anym r.ealizacjq oplaty za gGpodaroMnie odpadami komunalnymr.

4, Odbiorcami Paoi/Pana danychosobowych moqq bya

. podmioly, l 6rym Admln6lrald pwie.zy F2et@aanie danycn osoborrch, w zakres€ ni.zbfdnyn do lealracji
obowiqzku g6podarMania odpadami kom!.alnyrr ore podmioty swiaddqe na r2ec. lJzdu ostugi inlomatyane

s. Pe.i/Psm dane osobov/e bldq pEel$?zare. wlym paechowyware zgodde z puep'smi6t.wy z doia 14lip.. 1963 r. o
naodoryn z.sobio archiElnym i archiwa.h oraz ,@epiemi w sp6,ie inst ukc,l kan@laryjn6j, iednoritych aeeowych
Eykadw akl ore instrukcjiw sprawie oganizacjidzialania arcni$ jw zaklado$/ych

6. Posiad. Pani/Pan prarc do ralani. od adminislralora doslQpu do srcich dany.h osobowych, ich sprosl ania, usln'ecra
lub o!6ni.renia p.2et$?zani. lub o prawi. do wniesienia spaeclwu @bec taktroo pzenEuania.

7. Ma PanlPar p6rc M€sienis skargi do qgan! nadzoreego kloryn j.sl Prc2$ Uaedu Ochrony D.ny.n Osob@rcn (d.
SLwti 2,0Or94warsa@) wpzypadk! poM e.ia intormac,ro n ezgodnym z prarem pEetwazaniu w U,z?dzi6 PanrPana

8. Pani/P..a dae osobo*.ie podlegajq 2adomalyzowa.emu podelmowaniu de.,yzja (p.oflowanru). nie bldq puek&yware

Id: 2L051{rll2-5( ll-l!21-A(-69'8CD!0r{l)l l)tC PoJpl!u\

G. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis pracownika


