
UCHWAŁA NR XIII(83)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz art. 6 n ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Dynów 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Dynów, zgodnie z załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wzór deklaracji o którym mowa w § 1 zawiera objaśnienia dotyczące jej wypełnienia, informacje 
wskazane w art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do 
wystawienia tytułu wykonawczego. 

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości 
obowiązani są składać 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. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. Deklarację, o której mowa § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć 
w siedzibie Urzędu Gminy Dynów: 

1) w formie papierowej  osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,

2) w formie elektronicznej:

a) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP,

b) deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości składa poprzez wysłanie odpowiednio 
podpisanej e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, 
wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie DOCX, określony niniejszą uchwałą.

c) warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisanie formularza 
wraz z załącznikiem bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o podpisie 
elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.)

§ 5. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się 
od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Dynów: 

1. Oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem zamieszkania.

2. Oświadczenie o zamieszkaniu poza granicami Gminy Dynów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX(101) Rady Gminy Dynów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Dynów. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dynów

Franciszek Pilip
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM 

KOLOREM 

 

            

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy                                                                                    
 

 

  

 

 
 

 

1.PESEL 
 

 

 
          

 

 

2.  Dzień       –     Miesiąc    -           Rok 

 

  −   −     
  

Podstawa prawna:             Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
 

Składający:                        Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Termin składania:              w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości i do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

                                           w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 
 

Miejsce składania:             Urząd Gminy w Dynowie ul. Ks.J.Ożoga 2, 36-065 Dynów 

3. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy 
4. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)                               
 

       □    złożenie deklaracji                                            □                  korekta deklaracji (data zaistnienia zmian  _____ - _____ - __________) 
 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

□  właściciel nieruchomości                 □    współwłaściciel                □ najemca, dzierżawca 
 

□  użytkownik wieczysty                  □    zarządca nieruchomości           □ inny 
 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 

D.1. ADRES ZAMIESZKANIA 

6. imię 7. nazwisko 8. gmina 

 

9. miejscowość 

 

10. ulica, nr domu 11. poczta,  kod pocztowy 

 

12.nr telefonu 13. adres e-mail 

 

 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH na której powstają odpady komunalne1)   

 

14. miejscowość 15. nr domu 16. poczta, kod pocztowy 

 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż adres zamieszkania z D.1. 
17. kraj 18. województwo 19. powiat 

20. gmina 21. ulica 22. nr domu 23. nr lokalu 

24. miejscowość 25. kod pocztowy 26. poczta 

 

Załącznik do uchwały Nr XIII(83)2019

Rady Gminy Dynów

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKAI I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW: 
27. Oświadczam, że: 

□ Posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

□ Nie posiadam kompostownika i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 
 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2 28. 
 

 
Miesięczna stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Dynów w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych2) 

29.                                zł/osobę 

Miesięczna wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym 

30.                                zł/osobę 

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w poz. 28 i odjąć 

kwotę z poz. 30) 

31. 

G. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEJ DEKLARACJI: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
1. Oświadczenie o uczących  się osobach i pozostających  poza miejscem zamieszkania.   

          □ 

2. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych poza granicami Gminy Dynów, a zameldowanych na 

nieruchomości wskazanej w części D.2.           □ 

 

H. ADNOTACJE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ – uzasadnienie przyczyny 

korekty: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

I. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE 

WIADOMOŚCI TEKSTOWYCH SMS 
 Wyrażam zgodę na powiadomienie mnie krótką wiadomością tekstową sms bądź e-mail o zaległościach w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi:   

□ Tak 

□ Nie 

J. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dla klientów Urzędu Gminy Dynów  

  

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie danych osobowych (RODO) 

informujemy, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w Gminie Dynów odbywa się na podstawie art. 6, 7 i 9 RODO  

w celu wykonywania przypisanych Gminie Dynów zadań ustawowych szczegółowo określonych w przepisach prawnych, które mają 

zastosowanie do działalności Gminy Dynów jako jednostki samorządu terytorialnego. 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dynów, jest Gmina Dynów z siedzibą w Dynowie,                

ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów, reprezentowana przez Wójta Gminy Dynów, adres e-mail: urzad@dynow.regiony.pl.   

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów,  

adres e-mail: iod@gminadynow.pl, tel. 16 6521257.  

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 

ust lit.a i c) RODO wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia  

29 sierpnia 997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. w celu 

przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia/ określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

identyfikacji dokonania opłaty, a w razie zaistnienia zaległości – podejmowania działań informacyjnych, również powiadomień za 

pomocą wiadomości sms i e-mail, wystawienia upomnień,  tytułów wykonawczych, prowadzenia czynności egzekucyjnych. 

Przetwarzanie danych osobowych w Gminie Dynów obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa, 

 w tym na podstawie wyrażonej zgody innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj.:  
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Objaśnienia  

1) dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację, 

2) opłata zgodnie z uchwałą  Rady Gminy w Dynowie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

a. organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom upoważnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;  

b. właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe  

w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów.  

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce podczas rozpoznawania lub załatwiania danej sprawy oraz przez okres wynikający 

 z zakwalifikowania danej sprawy do odpowiedniej kategorii archiwizacji, z tym, że dokumenty niepodlegające archiwizacji są 

przechowywane przez właściwy, ustalony na podstawie przepisów prawa okres czasu.  

Osoba, której dane dotyczą, przysługują w szczególności następujące prawa:  

c. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;  

d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;  

e. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  

         Osobowych - w sprawie naruszenia przepisów RODO;  

f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

g. podanie danych osobowych dla realizacji określonych spraw w celu wykonania przypisanych Gminie Dynów zadań, szczegółowo 

określonych w przepisach prawnych, które mają zastosowanie do działalności Gminy Dynów jako jednostki samorządu 

terytorialnego jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania  tych zadań, a w zależności od rodzaju załatwianej 

sprawy w Urzędzie Gminy w Dynowie podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, 

warunkiem zawarcia umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodą;  

h. w przypadku, gdy podanie danych osobowych w związku z realizacją określonych spraw w celu wykonania przypisanych Gminie 

Dynów jest dobrowolne i jest to niezbędne do wykonania tych zadań, brak takiej zgody lub jej wycofanie może uniemożliwić ich 

realizację; 

i. dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;  

j. dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających 

z przepisów prawa.  

 

K. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
32. data 33. czytelny podpis 

 
 

POUCZENIE 

 Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r. Nr 299, poz. 1438 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. 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. 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. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie 

niezłożeni deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych 

zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc 

pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości  o podobnym charakterze. 

L. ADNOTACJE ORGANU 
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