DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 10 maja 2021 r.

Podpisany przez:
Artur Slowik; MUW
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Data: 2021-05-10 11:41:39

UCHWAŁA NR XXXVI/252/2021
RADY GMINY PORONIN
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja
„DO-1” oraz właścicieli nieruchomości lub części takich nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „DO-2”
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) - Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy – deklaracja „DO-1”
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W deklaracji obowiązuje definicja zamieszkania określona art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
cyt.:
„d) „miejsce zamieszkania” oznacza miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony
na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem
medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, itp”..
3. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lub części takich nieruchomości,
a powstają odpady komunalne – deklaracja „DO-2” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Deklarację, właściciel zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Poronin, na adres: ul. J.
Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, w terminach ustawowych w formie papierowej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej przez ePUAP (epuap.gov.pl).
2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w sposób wskazany w ust. 1 jest opatrzenie deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
3. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej musi odbywać się
w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz
w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
4. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 dostępny
na stronie internetowej www.poronin.pl, w formacie pdf lub doc.
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5. Dokument pdf lub doc, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi
w Cyfrowym Urzędzie Województwa Małopolskiego na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, zmianę danych zawartych
w deklaracji lub korektę deklaracji w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej
w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§ 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVII/193/2020 Rady Gminy
Poronin z dnia 29 października 2020 r w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy
– deklaracja „DO-1” oraz właścicieli nieruchomości lub części takich nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – deklaracja „DO-2”.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Poronin
Adam Pawlikowski
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Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXVI/252//2021
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

DEKLARACJA „DO – 1” W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Miejsce składania: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego
Urzędu Gminy Poronin
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5
Termin składania:
W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem. W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić osobne deklaracje dla każdej
z nieruchomości.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1
- data powstania obowiązku opłaty
a deklaracja
……….-……….-...............
(dzień – miesiąc – rok)
Zmiana danych zawartych w deklaracji:
zamieszkanie nowonarodzonego dziecka
zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca (w obrębie
gminy)
zmiana miejsca zamieszkania mieszkańca (spoza
gminy/poza gminę)
zgon mieszkańca/płatnika
zadeklarowanie przydomowego kompostownika
zadeklarowanie Karty Dużej Rodziny dla ……. osób
inne tj. ……………………………………………….
………………………………………………………………

- data powstania obowiązku opłaty
……….-……….-...............

(dzień – miesiąc – rok)

- data powstania obowiązku opłaty

Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1325 z późn. zm.)

……….-……….-...............

(dzień – miesiąc – rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ1
B.1. Podmiot1
ganizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
B.2. Tytuł prawny do nieruchomości

1

(jaki?) ……………………………..
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię i Nazwisko / Nazwa:
Telefon kontaktowy, mail2:
NIP:

REGON:

PESEL:

Adres zamieszkania / Adres siedziby:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

D. ADRES DO KORESPODENCJI (wpisać, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania )
Imię i Nazwisko / Nazwa:
Telefon kontaktowy, mail2:
Adres do korespondencji
1
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Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

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

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

F. INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM O
POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I KOMPOSTOWANIU W NIM BIOODPADÓW
STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE
F.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E
niniejszej deklaracji bioodpady będą kompostowane w przydomowym
kompostowniku1
G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW – WYLICZENIE
MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
G.1 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E G.1 Liczba osób:
niniejszej deklaracji zamieszkuje na stałe (należy podać liczbę osób
zamieszkałych):
G.2 Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie E G.2 Liczba osób posiadająca KDR:
niniejszej deklaracji Kartę Dużej Rodziny posiada następująca liczba
osób:
G.3
G.3 Wyliczenie kwoty opłaty głównej

…………

x ………. zł = …………………..

(liczba osób)

(stawka opłaty)

G.4
G.4 Kwota zwolnienia na podstawie Karty Dużej Rodziny (liczba …………
osób posiadających KDR razy stawka zwolnienia)
(liczba osób

x ……….. zł = ………………….

posiadających KDR)

(stawka zniżki
za KDR)

zł/mies
G.5
G.5 Kwota zwolnienia wynikająca z posiadania i kompostowania
na terenie nieruchomości bioodpadów (ilość osób zamieszkujących …………
(liczba osób)
na stałe na nieruchomości razy stawka zwolnienia)

x ……….. zł = …………………
(stawka zniżki
za kompostownik)

zł/mies
G.6 Deklarowana miesięczna kwota na podstawie Uchwały Rady G.6
Gminy Poronin w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odebranymi z nieruchomości zamieszkałych przez
mieszkańców gminy
1
2

………………………………………
(G.3 – G.4 – G.5)

zł/mies

- zaznaczyć właściwy kwadrat.
- dane dodatkowe dobrowolnie podawane przez składającego deklarację.

Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych
w niniejszej deklaracji.

……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację)
Pouczenie:
1.
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).
2.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Poronin o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
3.
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
do Wójta Gminy Poronin 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.
4.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach kwartalnym do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.
5.
W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji - art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) oraz art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego
oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej
(stawka opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poronin w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi
z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy).

Uwagi:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Poronin jest Gminny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, ochronadanych@poronin.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych
stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych
osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi
ustawowe.
9. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/252/2021
Rady Gminy Poronin
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

DEKLARACJA „DO – 2” W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Poronin.
Miejsce składania: Urząd Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5 lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego
Urzędu Gminy Poronin
Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Poronin, 34-520 Poronin, ul. J. Piłsudskiego 5
Termin składania:
W ciągu 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych oraz do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana
danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub
niebieskim kolorem. W przypadku posiadania kilku nieruchomości należy wypełnić osobne deklaracje dla każdej z
nieruchomości.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI1
- data powstania obowiązku opłaty
……….-……….-...............

(dzień – miesiąc – rok)
Zmiana danych zawartych w deklaracji
Uzasadnienie zmiany:
……………………………………………………………
.…………………………………………………………
….………………………………………………………
…….……………………………………………………
……….

- data powstania obowiązku opłaty
……….-……….-...............

(dzień – miesiąc – rok)

- data powstania obowiązku opłaty

Korekta deklaracji (na podstawie art. 81 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)

……….-……….-...............

(dzień – miesiąc – rok)

B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ1
B.1. Podmiot1
Osoba fizyczna

osobowości prawnej

B.2. Tytuł prawny do nieruchomości

1

ownik wieczysty

Właściciel
C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

) …………………………….

Imię i Nazwisko / Nazwa:
Telefon kontaktowy, mail2:
NIP:

REGON:

PESEL:

Adres składającego deklarację / Adres siedziby:
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

D. DANE DO KORESPODENCJI (wpisać, jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres podany w punkcie C)
Imię i Nazwisko / Nazwa:
Telefon kontaktowy, mail2:
Adres do korespondencji
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

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

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

F. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI W KTÓRYCH PROWADZI SIĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (budynki
lub ich części, w których nie zamieszkują na stałe mieszkańcy, a prowadzona jest działalność gospodarcza)
F.1 Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej na nieruchomości lub
przeznaczenie nieruchomości/części nieruchomości, na której nie zamieszkują F.2 Wielkość działalności
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Grudzień

Listopad

Październik

Wrzesień

Sierpień

Lipiec

Czerwiec

Maj

Kwiecień

Marzec

Luty

F.5 Łączna liczba worków lub wielokrotności ich pojemności na odpady pozostałe
po segregacji (zmieszane) oraz odpady zebrane selektywnie, odbierane w danym miesiącu.

Styczeń

F.3
Pojemność
[m3]

F.4 Stawka
opłaty za
jednokrotny
odbiór
odpadów o
określonej
pojemności

0,06
0,08
0,12
0,24
0,36
1,1
4
5
6
7
F.6 Razem opłata
miesięczna3:
G. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE,
SEZONOWO, JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU.
G.1 Deklarowana zryczałtowana roczna kwota na podstawie G.1
Uchwały Rady Gminy Poronin w sprawie ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
od nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy lub
od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnozł/rok
wypoczynkowe.
1

- zaznaczyć właściwy kwadrat.
- dane dodatkowe, dobrowolnie podawane przez składającego deklarację.
3
- w przypadku wykorzystywania kilku worków lub wielokrotności ich pojemności należy wykazać sumę opłat wyliczoną dla poszczególnych pojemności
w każdym miesiącu, uwzględniając częstotliwość odbioru w ciągu miesiąca, w którym powstają odpady.
2

Składając niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych
w niniejszej deklaracji.

……………………………………………………………………………….……………………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis składającego deklarację/osoby reprezentującej składającego deklarację)
Pouczenie:
1.
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).
2.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Poronin o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3.
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
do Wójta Gminy Poronin 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.
4.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w terminach kwartalnym do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.

2
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W przypadku konieczności skorygowania uprzednio złożonej deklaracji należy złożyć korektę deklaracji - art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) oraz art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niezastosowanie się do w/w obowiązku selektywnego
oddawania odpadów komunalnych będzie skutkowało koniecznością zastosowania wobec właściciela nieruchomości stawki opłaty podwyższonej
(stawka opłaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy Poronin w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, w
których nie zamieszkują mieszkańcy lub części takich nieruchomości, a powstają odpady komunalne).

Uwagi:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy Poronin, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Poronin jest Gminny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Józefa Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin, ochronadanych@poronin.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych
stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie
zgody wyrażonej przez tę osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów
mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych
osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi
ustawowe.
9. Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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