Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY POSTOMINO
z dnia .................... 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XV/126/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez wlaścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy
lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Na podstawie 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.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść uchwały nr XV/126/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez wlaścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, poprzez zmianę treści
załącznika, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ
DOMEK LETNISKOWY LUB INNA NIERUCHOMOŚĆ WYKORZYSTYWANA NA CELE
REKEREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)
Składający:
Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna
nieruchomości wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Miejsce składania: Urząd Gminy Postomino, 76- 113 Postomino 30
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Postomino, 76-113 Postomino 30
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
❑ pierwsza deklaracja

❑ zmiana danych zawartych w deklaracji
data zaistnienia zmiany __
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

-

1. Składający
❑ osoba fizyczna

❑ osoba prawna

❑ jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

2. Rodzaj podmiotu

❑ właściciel, użytkownik wieczysty, posiadacz

❑ współwłaściciel, współposiadacz

❑ jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca

❑ inny podmiot władający nieruchomością

nieruchomość w zarządzie

D. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub pełna nazwa (osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej)

3. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

2. PESEL/REGON

4. Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

D1. ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
1. Kraj

2. Województwo

3. Powiat

4. Gmina

5. Ulica

6. Nr domu

8. Miejscowość

9. Kod pocztowy

10. Poczta

7. Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
1. Ulica

2. Nr domu

3. Nr lokalu

4. Miejscowość

5. Kod pocztowy

6. Poczta

7. Obręb – numer działki (w przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego nr porządkowego)
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F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. Ryczałtowa roczna stawka opłaty od nieruchomość na której znajduje się
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
2. Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości
3. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok (iloczyn ryczałtowej stawki opłaty oraz liczby domków letniskowych
lub innych nieruchomości)

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Wójt Gminy Postomino informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Postomino Adres: 76-113 Postomino 30
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu
59 846 85 93 lub na adres e-mail: iod@postomino.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz przedsiębiorstwu świadczącym usługi odbioru
odpadów.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia
swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
1. Miejscowość i data
2. Podpis

I. ADNOTACJE URZĘDOWE
J. POUCZENIE
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z późn. zm.).
2. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w
zawiadomieniu, które stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
3. W przypadku wybudowania nowych domków letniskowych, rozpoczęcia wykorzystywania innych obiektów na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
powyższej sytuacji lub od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
4. Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej można złożyć poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego z wykorzystaniem
interfejsu dostępnego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej zwanej e-PUAP pod adresem:
http:/epuap.gov.pl. Formularz w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011
r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz
udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) musi być opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
5. Selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa się w drodze decyzji
podwyższoną stawkę opłaty za rok, za niedopełnienie powyższego obowiązku .
6. 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
rekreacyjno-wypoczynkowe. Wyliczoną opłatę uiszcza się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Postomino w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

K. OBJAŚNIENIA
1.

Stawka została określona właściwą uchwałą Rady Gminy Postomino w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uzasadnienie
Zgodnie z 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, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zawierającej dane
określone w art. 6m ust. 1a i 1b ww. ustawy.
W związku ze zmianą 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.) należy dostosować obecny
wzór deklaracji do znowelizowanych przepisów prawa.

