
UCHWAŁA NR X/54 /19
RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy Czeremcha

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie 
Gminy Czeremcha w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010).

§ 3. 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 (tj. Dz. U. 
z 2018 poz. 180).

2. Jako format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1 uchwały, określa się format danych XML.

3. Układ informacji i powiązań miedzy nimi w formacie danych XML określa Załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały.

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Czeremcha (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 4154).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady

Mikołaj Wasiluk
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Czeremcha  
Nr X/54 /19 z dnia 12 listopada 2019 r.   

 
 
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI 
LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 
 

1. PESEL / REGON 

           

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI – nieruchomo ści, na których zamieszkują mieszkańcy1 

Podstawa prawna:  
Art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010)  

Składający:  
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Czeremcha (właściciel 
nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. Duboisa 14 

A. ORGAN WŁA ŚCIWY DO PRZYJ ĘCIA DEKLARACJI:  Wójt Gminy Czeremcha 

B. OBOWIĄZEK ZŁO ŻENIA DEKLARACJI   

2. Cel złażenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

� złożenie deklaracji – data powstania obowiązku: ..........................................  

� korekta deklaracji – data zaistnienia zmian: ................................................. 

C. PODMIOT ZOBOWI ĄZANY DO ZŁO ŻENIA DEKLARACJI  

3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

� Właściciel nieruchomości        � Współwłaściciel                                    � Najemca, dzierżawca                                   
� Użytkownik wieczysty             � Zarządca nieruchomości wspólnej        � Inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE  
D.1. Osoba fizyczna 
4. Nazwisko  5. Pierwsze imię, drugie imię  

 

6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)  7. Imię ojca  8. Imię matki 

9. Nr telefonu 10. Adres e-mail 

D.2. Pozostałe podmioty 
12.  Nazwa skrócona 11. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna  

13. Nr KRS/NIP 
 
 

14. Klasa PKD 

15. Nr telefonu  16. Adres e-mail 

17. Osoby upoważnione do reprezentowania 
 
 
 
18. Podstawa umocowania2.............................................................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
sposób reprezentacji ....................................................................................................................................................................................................................... 

 

D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają odpady komunalne i zamieszkują mieszkańcy3 
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19. Miejscowość 20. Ulica 21. Nr domu 22. Nr lokalu 

23.  Kod pocztowy 24. Poczta 25. Numer geodezyjny nieruchomości 

26. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ……. osób (należy podać liczbę mieszkańców). 

D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.3. 
27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat 

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu  33. Nr lokalu 

34. Miejscowość 35. Kod pocztowy 36. Poczta 

E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 

37.  Oświadczam, że powstające w gospodarstwie domowym bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 
zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku 

� Tak                               � Nie 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Rodzaj gospodarstwa 

domowego 
Liczba gospodarstw 
na nieruchomości 

Stawka opłaty 
miesięcznej 

Miesięczna kwota opłaty 
(iloczyn wartości z kol. 2 z kol. 3) 

Kwartalna kwota opłaty 
(kwota z kol. 4 pomnożona przez 3 

miesiące)
4
 

1 2 3 4 5 

1- i 2-osobowe 
38. 
 

gos. 

39. 
 

zł/m-c 
 

40. 
 

zł/m-c 
 

41. 
 

zł/kwartał  

3- i 4-osobowe 
42. 
 

gos. 

43. 
 

zł/m-c 
 

44. 
 

zł/m-c 
 

45. 
 

zł/kwartał  
 

5-osobowe i więcej 
46. 
 

gos. 

47. 
 

zł/m-c 
 

48. 
 

zł/m-c 
 

49. 
 

zł/kwartał  

Razem: 
50. 
 

zł/m-c 
 

51. 
 

zł/kwartał  

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJ ĄCEJ DEKLARACJ Ę 
Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niezgodnych z rzeczywistością.  

52. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok) 
 
 

53. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

Objaśnienia: 
1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością. 
2. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę 

umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo.  
3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
4. Opłatę z poz. 51 należy wpłacać kwartalnie na indywidualny rachunek bankowy, w tytule podając adres nieruchomości na której 

powstają odpady komunalne w terminach: 
1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do 15 marca, 
2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 15 czerwca, 
3) za okres od 1 lipca do 30 września – do 15 września, 
4) za okres od 1 października do 31 grudnia – do 15 grudnia. 
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POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

Dodatkowe informacje: 

1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

2. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 
odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację 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. 

3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o. 

4. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, 
w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 
dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki. 

5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 

6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
właściwy organ w drodze decyzji naliczy podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Gminę Czeremcha. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czeremcha z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 
Czeremcha (nr tel.: 856850400), adres e-mail: gmina@czeremcha.pl). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: odoug@czeremcha.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja przez Gminę obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane są przetwarzane w celu 
wykonania usługi oraz sporządzenia i rozliczania deklaracji. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 
osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Czeremcha Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 
prawo do: 

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany 
jest Wójt Gminy Czeremcha, 

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, 

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Czeremcha Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Data (dzień-miesiąc-rok) Czytelny podpis 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/54 /19

Rady Gminy Czeremcha

z dnia 12 listopada 2019 r.

Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w formacie danych XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<sect>

<p xml:lang="PL" >1. PESEL / REGON</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy (1)</P>

<p xml:lang="PL">Podstawa prawna: Art. 6m ustawy z 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010.) </p>

<p xml:lang="PL">Składający: Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na

terenie gminy Czeremcha (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach).</p>

<p xml:lang="PL">Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Czeremcha, 17-240 Czeremcha, ul. 
Duboisa 14</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA

DEKLARACJI: Wójt Gminy Czeremcha </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA

DEKLARACJI</p>

<p xml:lang="PL">2. Cel złażenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)</p>

<p xml:lang="PL"> □ złożenie deklaracji – data powstania obowiązku:</p>

<p xml:lang="PL"> □ korekta deklaracji – data zaistnienia zmian:</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA

DEKLARACJI </p>

<p xml:lang="PL">3. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) </p>

<p xml:lang="PL"> □ Właściciel nieruchomości</p>

<p xml:lang="PL"> □ Współwłaściciel</p>

<p xml:lang="PL"> □ Najemca, dzierżawca</p>

<p xml:lang="PL"> □ Użytkownik wieczysty</p>

<p xml:lang="PL"> □ Zarządca nieruchomości wspólnej</p>

<p xml:lang="PL"> □ Inny </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">D. DANE IDENTYFIKACYJNE</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> D.1. Osoba fizyczna</p>

<p xml:lang="PL">4. Nazwisko</p>

<p xml:lang="PL">5. Pierwsze imię, drugie imię</p>

<p xml:lang="PL">6. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok)</p>
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<p xml:lang="PL">7. Imię ojca</p>

<p xml:lang="PL">8. Imię matki</p>

<p xml:lang="PL">9. Nr telefonu</p>

<p xml:lang="PL">10. Adres e-mail</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> D.2. Pozostałe podmioty </p>

<p xml:lang="PL">11. Nazwisko/a i Imię/ona wspólników/Nazwa pełna</p>

<p xml:lang="PL">12. Nazwa skrócona</p>

<p xml:lang="PL">13. Nr KRS/NIP</p>

<p xml:lang="PL">14. Klasa PKD</p>

<p xml:lang="PL">15. Nr telefonu</p>

<p xml:lang="PL">16. Adres e-mail</p>

<p xml:lang="PL">17. Osoby upoważnione do reprezentowania</p>

<p xml:lang="PL">18. podstawa umocowania (2)</p>

<p xml:lang="PL">sposób reprezentacji </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">D.3. DANE NIERUCHOMOŚCI - na której powstają 
odpady komunalne i zamieszkują mieszkańcy (3)</p>

<p xml:lang="PL">19. Miejscowość</p>

<p xml:lang="PL">20. Ulica</p>

<p xml:lang="PL">21. Nr domu</p>

<p xml:lang="PL">22. Nr lokalu</p>

<p xml:lang="PL">23. Kod pocztowy</p>

<p xml:lang="PL">24. Poczta</p>

<p xml:lang="PL">25. Numer geodezyjny nieruchomości</p>

<p xml:lang="PL">26. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkuje ……. osób (należy 
podać liczbę mieszkańców).</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">D.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli jest inny, niż 
adres nieruchomości z D.3.</p>

<p xml:lang="PL">27. Kraj</p>

<p xml:lang="PL">28. Województwo</p>

<p xml:lang="PL">29. Powiat</p>

<p xml:lang="PL">30. Gmina</p>

<p xml:lang="PL">31. Ulica</p>

<p xml:lang="PL">32. Nr domu</p>

<p xml:lang="PL">33. Nr lokalu</p>

<p xml:lang="PL">34. Miejscowość</p>

<p xml:lang="PL">35. Kod pocztowy</p>

<p xml:lang="PL">36. Poczta</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">E. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA 
</p>
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<p xml:lang="PL">37. Oświadczam, że powstające w gospodarstwie domowym bioodpady stanowiące 
odpady komunalne będą zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku </p>

<p xml:lang="PL">□ TAK </p>

<p xml:lang="PL">□ NIE </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI</p>

<p xml:lang="PL"> Rodzaj gospodarstwa domowego </p>

<p xml:lang="PL">  1- i 2-osobowe </p>

<p xml:lang="PL"> Liczba gospodarstw na nieruchomości </p>

<p xml:lang="PL"> 38…………… gos.</p>

<p xml:lang="PL"> 39. zł/m-c</p>

<p xml:lang="PL"> Miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości z kol. 2 z kol. 3)</p>

<p xml:lang="PL"> 40. zł/m-c </p>

<p xml:lang="PL"> Kwartalna kwota opłaty (kwota z kol. 4 pomnożona przez 3 miesiące)(4)</p>

<p xml:lang="PL"> 41. zł/kwartał </p>

<p xml:lang="PL">  3 i 4-osobowe </p>

<p xml:lang="PL"> Liczba gospodarstw na nieruchomości </p>

<p xml:lang="PL"> 42…………… gos.</p>

<p xml:lang="PL"> 43. zł/m-c</p>

<p xml:lang="PL"> Miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości z kol. 2 z kol. 3)</p>

<p xml:lang="PL"> 44. zł/m-c </p>

<p xml:lang="PL"> Kwartalna kwota opłaty (kwota z kol. 4 pomnożona przez 3 miesiące)(4)</p>

<p xml:lang="PL"> 45. zł/kwartał </p>

<p xml:lang="PL"> 5-osobowe i więcej </p>

<p xml:lang="PL"> Liczba gospodarstw na nieruchomości </p>

<p xml:lang="PL"> 46…………… gos.</p>

<p xml:lang="PL"> 47. zł/m-c</p>

<p xml:lang="PL"> Miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości z kol. 2 z kol. 3)</p>

<p xml:lang="PL"> 48. zł/m-c </p>

<p xml:lang="PL"> Kwartalna kwota opłaty (kwota z kol. 4 pomnożona przez 3 miesiące)(4)</p>

<p xml:lang="PL"> 49. zł/kwartał </p>

<p xml:lang="PL">Razem: Miesięczna kwota opłaty (iloczyn wartości z kol. 2 z kol. 3</p>

<p xml:lang="PL"> 50. zł/m-c </p>

<p xml:lang="PL">Razem: Kwartalna kwota opłaty (kwota z kol. 4 pomnożona przez 
3 miesiące)(4)</p>

<p xml:lang="PL"> 51. zł/kwartał </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder">G.OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ 
DEKLARACJĘ</p>

<p xml:lang="PL">Oświadczam, że znane są mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego 
o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.</p>
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<p xml:lang="PL">52. Data wypełnienia deklaracji (dzień-miesiąc-rok)</p>

<p xml:lang="PL">53. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska)</p>

<p xml:lang="PL">Objaśnienie:</p>

<p xml:lang="PL">1. W zabudowie wielorodzinnej deklarację składa zarządca lub inny podmiot 
władający nieruchomością.</p>

<p xml:lang="PL">2. Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz nr dowodu 
osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę umocowania tj. pełnomocnictwo, umowa spółki, KRS itp. 
Do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. </p>

<p xml:lang="PL">3. Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.</p>

<p xml:lang="PL">4. Opłatę z poz. 51 należy wpłacać kwartalnie na indywidualny rachunek bankowy, 
w tytule podając adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne w terminach:</p>

<p xml:lang="PL"> 1) za okres od 1 stycznia do 31 marca – do 15 marca,</p>

<p xml:lang="PL"> 2) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do 15 czerwca,</p>

<p xml:lang="PL">3) za okres od 1 lipca do 30 września – do 15 września,</p>

<p xml:lang="PL">4) za okres od 1 października do 31 grudnia – do 15 grudnia.</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> POUCZENIE </p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do 
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).</p>

<p xml:lang="PL"> Dodatkowe informacje:</p>

<p xml:lang="PL">1. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca. </p>

<p xml:lang="PL">2. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej 
nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 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.</p>

<p xml:lang="PL">3. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub 
zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.</p>

<p xml:lang="PL">4. Zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie 
niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 
dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki.</p>

<p xml:lang="PL">5. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec 
zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu 
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.</p>

<p xml:lang="PL">6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji naliczy podwyższoną 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>

<p xml:lang="PL" font-weight="bolder"> KLAUZULA INFORMACYJNA</p>
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<p xml:lang="PL"> W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) 
informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały 
określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminę 
Czeremcha.</p>

<p xml:lang="PL">1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Czeremcha 
z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha (nr tel.: 856850400), adres e 
mail: gmina@czeremcha.pl).</p>

<p xml:lang="PL"> 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty 
elektronicznej: odoug@czeremcha.pl.</p>

<p xml:lang="PL"> 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest realizacja przez Gminę 
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Dane są przetwarzane w celu wykonania usługi oraz sporządzenia i rozliczania 
deklaracji.</p>

<p xml:lang="PL">4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana 
dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana 
danych</p>

<p xml:lang="PL">5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, 
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji.</p>

<p xml:lang="PL">6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Czeremcha Pani/Pana danych 
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO 
z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać 
tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Wójt Gminy Czeremcha, - 
sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie 
art. 18 RODO. </p>

<p xml:lang="PL"> 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu,</p>

<p xml:lang="PL">8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach 
o archiwizacji.</p>

<p xml:lang="PL">9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminę Czeremcha Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</p>

<p xml:lang="PL"> Data (dzień-miesiąc-rok)</p>

<p xml:lang="PL"> Czytelny podpis </p>

</Sect>
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