UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY GMINY MICHAŁÓW
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 6n ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów wg załączników do niniejszej
uchwały:
1. Załącznik nr 1 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów, na których zamieszkują mieszkańcy
– D-ZAM;
2. Załącznik nr 2 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady – D-NZAM;
3. Załącznik nr 3 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów, która w części stanowi
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady – DZAM-NZAM;
4. Załącznik nr 4 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów, na których znajdują się domki
letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część
roku – D-LET.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości położonych na
terenie Gminy Michałów zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Michałów w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz 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.
§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w niniejszej uchwale za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 262 ze zm.) albo 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy e-PUAP dla Urzędu Gminy Michałów.
3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której
elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy
druk deklaracji w formacie .XLS albo.XLSX, określony niniejszą uchwałą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.
§ 5. Traci moc uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Michałów z dnia 27 kwietnia 2015 r.w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Wleciał
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Załącznik nr 1 do uchwały nr X/77/2019
Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY

D-ZAM

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zm.).
Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której
Składający
zamieszkują mieszkańcy.
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub
Termin składania
wysokość opłaty.
Miejsce
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Michałów
Dzień
Miesiąc
Rok
Michałów 115
28-411 Michałów
__________-__________-__________
1.
C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):
Podstawa prawna

Pierwsza deklaracja 1

data powstania obowiązku

Korekta deklaracji 2
Nowa deklaracja

_____-______-______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

obowiązująca od

3

Wygaśnięcie obowiązku⁴

______-______ (Miesiąc- Rok)

data zmiany danych

_____-______-______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

data wygaśnięcia obowiązku

_____-______-______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

2.

D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

D.1

właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

inny podmiot

wspólnoty mieszkaniowe

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
3.

D.2

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna

spółka nie posiadająca osobowości prawnej

inny (jaki?)…………………………………………………
4.

D3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (*WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, **WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA
FIZYCZNA)
Nazwisko*/Nazwa pełna**

PESEL*
6

5

Imię*/Nazwa skrócona**

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */**
8

7

Numer Krajowego Rejestru Sądowego**

Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)**

REGON**
9

10

D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 5
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
12

MIEJSCOWOŚĆ

11

POWIAT

13

GMINA
14

ULICA

NR DOMU

17

18

22

19

23

20

28

29

26

POCZTA
30

31

NUMER LOKALU
33

34

D-ZAM
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KOD POCZTOWY

25

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ
NUMER DOMU
32

21

GMINA

NR DOMU

16

POCZTA

24

ULICA
27

15

NR LOKALU

D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
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F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

NIESELEKTYWNY

SELEKTYWNY

35

F.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Stawka opłaty
36

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość.
37

Miesięczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 36 i 37).
38

G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3
Imię

PODPIS OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Podpis i pieczęć

Imię

39

Podpis i pieczęć
42

Nazwisko

Nazwisko
40

41

43

H. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ
NR TELEFONU (POLE
IMIĘ
NAZWISKO
NIEOBOWIĄZKOWE)
45

46

44

ADRES E-MAIL (POLE
NIEOBOWIĄZKOWE )
47

48

Data przyjęcia

ADNOTACJE ORGANU

50

Podpis (pieczęć) przyjmującego

51

Czynności sprawdzające

49

52

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 38 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2014, poz. 1619 ze zm).
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
1

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również
podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2

Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art.
81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn
korekty.
3

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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
⁴ Pole "wygaśnięcie obowiązku"należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku ustania obowiazku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, do deklaracji należy dołączyć
pisemne uzasadnienie przyczyny wygaśnięcia obowiązku.
⁵ Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych
przypadkach należy podać adres siedziby.

D-ZAM
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michalów, e-mail: ado@michalow.pl, nr tel. 41 356-52-43
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 obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
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 2.
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.

D-ZAM
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/77/2019
Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D-NZAM

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zm)
Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której
Składający
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty
Termin składania
lub wysokość opłaty.
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
Miejsce
a powstają odpady komunalne.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podstawa prawna

Wójt Gminy Michałów
Dzień- Miesiąc- Rok
Michałów 115
_____- _______- _________
28-411 Michałów
C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):
Pierwsza deklaracja 1
Korekta deklaracji
Nowa deklaracja

1.

data powstania obowiązku ______-_______-_______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

2

obowiązująca od ______-________ (Miesiąc- Rok)

3

data zmiany danych ______-_______-_______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

Wygaśnięcie obowiązku ⁴

data wygaśnięcia obowiązku

______-_______-_______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

2.

D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

D.1

właściciel

współwłaściciel

inny podmiot

D.2

użytkownik wieczysty

wspólnoty mieszkaniowe

osoba fizyczna

osoba prawna

zarządca nieruchomości

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

3.

jednostka organizacyjna

inny (jaki?)

spółka nieposiadająca osobowości prawnej

…………………………………………….

4.

D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA
FIZYCZNA)
Nazwisko*/Nazwa pełna**

PESEL*
6

5

Imię*/Nazwa skrócona**

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */**

8

7

REGON**

Numer Krajowego Rejestru Sądowego**

Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)**

9

11

10

D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 5
KRAJ

WOJEWÓDZTWO
12

POWIAT

GMINA

13

14

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

18

22

20

25

NUMER DOMU
28

21

KOD POCZTOWY

24

ULICA

16

POCZTA

GMINA

23

27

NR LOKALU
19

D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

15

NUMER DOMU

17

KOD POCZTOWY

NR LOKALU
29

26

POCZTA
30

31
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
NUMER LOKALU

NUMER DOMU LUB DZIAŁKI

MIEJSCOWOŚĆ
32

33

34

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

F.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
110 l/120 l
Pojemność
pojemników
Stawka

Ilość pojemników

240 l

660 l

1100 l

35

KP7

A

36

37

38

39

40

B

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Opłata
(A*B)

F.3 PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Suma wartości z pól od 46 do 50

51

G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3
Imię

PODPIS OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Podpis i pieczęć

Imię

52

Podpis i pieczęć
55

Nazwisko

Nazwisko
53

54

56

57

H. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ

IMIĘ

NAZWISKO

58

59

NUMER TELEFONU

ADRES E-MAIL

(POLE NIEOBOWIĄZKOWE)

(POLE NIEOBOWIĄZKOWE)

60

62

Data przyjęcia

ADNOTACJE ORGANU

63

Podpis (pieczęć) przyjmującego

64

Czynności sprawdzające

61

65
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Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2014, poz.1619 ze zm).
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
1

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy również podać
datę powstania odpadów komunalnych.

2

Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art.
81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
3

Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. Nową
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w
którym nastąpiła zmiana.
4

Pole wygaśnięcia obowiązku należy zaznaczyć zakiem ,,X" w przypadku ustania obowiazku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do deklaracji należy
dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyny wygaśnięcia obowiązku.
5

Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych
przypadkach należy podać adres siedziby.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr
119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michalów, e-mail: ado@michalow.pl, nr tel. 41 356-52-43
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 obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
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 2.
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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Załącznik nr 3 do uchwały nr X/77/2019
Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI- NIERUCHOMOŚĆ,
KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

D-ZAM+NZAM
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm).

Składający

Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Termin składania

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub wysokość opłaty.

Miejsce

Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość,
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
DzieńMiesiącRok

Wójt Gminy Michałów
Michałów 115
28-411 Michałów

_____- _______- _________

1.

C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

Pierwsza deklaracja 1

data powstania obowiązku ______-_______-_______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

Korekta deklaracji 2

obowiązująca od ______-________ (Miesiąc- Rok)

Nowa deklaracja 3

data zmiany danych ______-_______-_______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

Wygaśnięcie obowiązku ⁴

data wygaśnięcia obowiązku

______-_______-_______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

2.

D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

D.1

właściciel

współwłaściciel

inny podmiot

D.2

użytkownik wieczysty

wspólnoty mieszkaniowe

osoba fizyczna

osoba prawna

zarządca nieruchomości

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

3.

jednostka organizacyjna
inny (jaki?)

spółka nieposiadająca osobowości prawnej

…………………………………………….

4.

D.3 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (* WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA,** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Nazwisko*/Nazwa pełna**

PESEL*
6
5.

Imię*/Nazwa skrócona**

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */**
8
7

REGON**

Numer Krajowego Rejestru Sądowego**

Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)**
11

9

10

D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA5
KRAJ

WOJEWÓDZTWO
12

POWIAT

GMINA

13

14

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

18

22

23

GMINA

21

KOD POCZTOWY

25

NUMER DOMU
28

16

POCZTA
20

24

ULICA
27

NR LOKALU
19

D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

15

NUMER DOMU

17

KOD POCZTOWY

NR LOKALU
29

26

POCZTA
30

31
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
MIEJSCOWOŚĆ

NUMER LOKALU

NUMER DOMU LUB DZIAŁKI

32

33

34

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W CZĘŚCI, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY

35

F.2 WYLICZENIE OPŁATY DLA CZĘŚCI, W KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Pojemność
110 l/120 l
240 l
660 l
1100 l
KP7
pojemników
Stawka

A

36

37

38

39

40

B

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Ilość pojemników
Opłata
(A*B)

F.3 PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Suma wartości z pól od 46 do 50

51

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY ZBIERANE
I ODBIERANE BĘDĄ W SPOSÓB:

SELEKTYWNY

NIESELEKTYWNY
52

F.4 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA CZĘŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
Stawka opłaty
53

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
54

Miesięczna kwota opłaty dla części, na której zamieszkują mieszkańcy (należy wpisać
iloczyn wartości z pól nr 53 i 54).
55

G. PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Kwota z pola nr 51

Łączna miesięczna kwota opłaty (suma wartości z pól 56 i 57).

Kwota z pola nr 55

56

57

H. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3
Imię

58

PODPIS OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Podpis i pieczęć

Imię

59

Podpis i pieczęć
62

Nazwisko

Nazwisko
60

61

63

64

I. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ

IMIĘ

NUMER TELEFONU
(POLE NIEOBOWIĄZKOWE)

NAZWISKO
65

66

ADRES E-MAIL
(POLE NIEOBOWIĄZKOWE)
67

68

Data przyjęcia

ADNOTACJE ORGANU

70

Podpis (pieczęć) przyjmującego

71

Czynności sprawdzające

69

72

D-ZAM+NZAM strona 2z 3

Id: B23D496A-E8B6-47A8-937B-65BFB848AE95. Podpisany

Strona 2

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 58 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2014 poz 1619 ze zm).

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
1

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych i zamieszkania pierwszego
mieszkańca. Należy również podać datę powstania odpadów komunalnych i zamieszkania pierwszego mieszkańca.
2

Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art. 81
§ 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
3

Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” 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. Nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
⁴ Pole "wygaśnięcie obowiązku"należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku ustania obowiazku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, do deklaracji należy dołączyć
pisemne uzasadnienie przyczyny wygaśnięcia obowiązku.
5

Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czytsości i porządku w gminach ) jest osoba fizyczna. W pozostalych
przypadkach należy podać zdres siedziby)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michalów, e-mail: ado@michalow.pl, nr tel. 41 356-52-43
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 obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
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
2.
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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Załącznik nr 4 do uchwały nr X/77/2019
Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE
D-LET
REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ
ROKU
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
Podstawa prawna
ze zm.).
Właściciel (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się
Składający
domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku opłaty lub
Termin składania
wysokość opłaty.
Miejsce
Organ właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
B. DATA ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Michałów
Dzień
Miesiąc
Rok
Michałów 115
28-411 Michałów
__________-__________-__________
1.
C. OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DEKLARACJI (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):
Pierwsza deklaracja 1
Korekta deklaracji
Nowa deklaracja

data powstania obowiązku

2

_____-______-______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

obowiązująca od

3

Wygaśnięcie obowiązku ⁴

______-______ (Miesiąc- Rok)

data zmiany danych

_____-______-______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

data wygaśnięcia obowiązku

_____-______-______ (Dzień- Miesiąc- Rok)

2.

D. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT):

D.1

właściciel

współwłaściciel

użytkownik wieczysty

zarządca nieruchomości

inny podmiot

wspólnoty mieszkaniowe

posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu
3.

D.2

osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka organizacyjna

spółka nie posiadająca osobowości prawnej

inny (jaki?)…………………………………………………
4.

D3. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA (*WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, **WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Nazwisko*/Nazwa pełna**

PESEL*
6

5

Imię*/Nazwa skrócona**

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) */**
8

7

Numer Krajowego Rejestru Sądowego**

Symbol Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)**

REGON**
9

10

D. 4 ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY PODATNIKA 5
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
12

MIEJSCOWOŚĆ

11

POWIAT

13

GMINA
14

ULICA

NR DOMU

17

18

22

19

23

20

28

29

26

POCZTA
30

31

NUMER LOKALU
33

34
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KOD POCZTOWY

25

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
MIEJSCOWOŚĆ
NUMER DOMU
32

21

GMINA

NR DOMU

16

POCZTA

24

ULICA
27

15

NR LOKALU

D.5 ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI INNY NIŻ W CZĘŚCI D.4)
KRAJ
WOJEWÓDZTWO
POWIAT

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY
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F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
F.1 OKREŚLENIE SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PROSZĘ WPISAĆ ZNAK X WE WŁAŚCIWY KWADRAT)

OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY Z WW NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE I ODBIERANE W SPOSÓB:

NIESELEKTYWNY

SELEKTYWNY

35

F.2 WYLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY
Stawka ryczałtu
36

Liczba domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku

37

Roczna kwota opłaty (należy wpisać iloczyn wartości z pól nr 36 i 37).
38

G. PODPIS PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI D.3
Imię

PODPIS OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Podpis i pieczęć

Imię

39

Podpis i pieczęć
42

Nazwisko

Nazwisko
40

41

43

H. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ DEKLARACJĘ
NR TELEFONU (POLE
IMIĘ
NAZWISKO
NIEOBOWIĄZKOWE)
45

46

44

ADRES E-MAIL (POLE
NIEOBOWIĄZKOWE)
47

48

Data przyjęcia

ADNOTACJE ORGANU

50

Podpis (pieczęć) przyjmującego

51

Czynności sprawdzające

49

52

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 38 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U z 2014 r, poz. 1619 ze zm)
POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM
1

Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Należy również
podać datę zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
2

Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej już deklaracji. Zgodnie z art.
81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) do korekty deklaracji należy dołączyć pisemne uzasadnienie przyczyn
korekty.
3

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 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości
uiszcza się za rok, w którym nastąpiła zmiana.
⁴ Pole "wygaśnięcie obowiązku"należy zaznaczyć znakiem "X" w przypadku ustania obowiazku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, do deklaracji należy dołączyć
pisemne uzasadnienie przyczyny wygaśnięcia obowiązku.
⁵ Adres zamieszkania należy podać, jeśli właścicielem nieruchomości(w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) jest osoba fizyczna. W pozostałych
przypadkach należy podać adres siedziby.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L. z
2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Michałów, Michałów 115, 28-411 Michalów, e-mail: ado@michalow.pl, nr tel. 41 356-52-43
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 obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
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 2.
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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Uzasadnienie
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” Opracowane zostały nowe wzory deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Michałów. Nowe wzory
deklaracji opracowane zostały dla nieruchomości na których zamieszkają mieszkańcy D-ZAM, dla
nieruchomości na których nie zamieszkają mieszkańcy, a powstają odpady – D-NZAM, dla
nieruchomości która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady – D- ZAM-NZAM oraz dla
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku – D-LET. Zmiana polega na dopisaniu
klauzuli informacyjnej w związku z "RODO".
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