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UCHW ALA NR 1221XIIIJ2020 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie okreSleoia wzoru dekJaracji 0 wysokosci oplaty z.a gospodarowanie odpadarui komunalnymi 
skJadanej przez wlasciciela nieruchomosci. 

Na podstawie art.18 Ust. 2 pkt IS, art. 40 ust. I i art. 41 Ust. I ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samoI"Z1ldzie 
gminnym (Dz. U. 22019 r. poz. 506 z poin. zm) oraz art.6n ustawy z drua 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystosei i pOro}dku w gminach (Oz. U. z 2019 T. poz.2010) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co 
nast~puje: 

§ 1. 1. Okresla siy wz6r deklaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunainymi 
skladanej W6jtowi Gminy Nowe Miasto przez wlaScicieli nieruchomosci zamieszkatych, stanowi¥y zal<lcmik 
nr 1 do niniejszej uchwaty. 

2. Oeklaracj~, 0 kt6rej mowa w Ust. 1 wla.sciciel nieruchomosci zamieszkalej jest zobowi4VU\Y ztoZyc 
w terminach okreslonych wart. 6 must. I i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia [996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i pOl"Z<}dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

§ 2. Deklaracj~, 0 kt6rej mowa w § 1 wlaSciciele nieruchomosci skladaj<l w fonnie papierowej 
w siedzibie Urzt;du Gminy Nowe Miasto, za posrednictwem operatora pocztowego na adres : UfUld Gminy 
Nowe Miasto. ul. Apteczna 8, 09- 120 Nowe Miaslo tub za pomoc(J- srodk6w komunikacji elektronicznej za 
posrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urz~du Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. I. Oopuszcza si~ skladanie deklaracji wylqcznie w fonnatach wymienionych 
w ROZpofZ<ldzeniu Prezesa Rady Ministrow z drua 14 wrzesnia 2011 r. w sprawie sporZ¥izania 
i dor~czani8 dokument6w elektronicznych oraz udostc;pniania formularzy, wzor6w i kopii dokwnent6w 
elektrorucznych (Dz. U. z 2018 r. poz. \80) . 

2. 0kresla siy ukJad infonnacji i powiip:afl mi~dzy nimi w deklaracji elektronicznej zgodnie 
z zat'lcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaty. 

3. Oeklaracja zlozona w formie elektronicznej musi bye opalrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy 
z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 usrugach zaufania omz identyfikacji elektronieznej (Dz. U. z 2019 r. poz. J62) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Uslug Administracji Pubticznej zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia \7 lutego 2005 r. 0 infonnatyzacji dzialalnosci podmiot6w reaJizuj'lcych zadania 
publiczne (Oz. U. z 2019 r. poz. 700). 

§ 4. Traci moc Uchwata Nr 109IXV1I20 16 zdnia 27 maja 2016 r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji 
o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wJa.scicieJa nieruchomosci . 

§ 5. Wykonanie Uchwaty powierza sicr W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 6. Uchwala podlega ogtoszeniu w Ozienniku Urzydowym Wojew6d.ztwa Mazowieckiego i wchodzi Zycie 
z dniem 0 J marea 2020 roku. 
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Zal'}cznik NT I do uchwaly Nr 122/XI1V2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 f . 

POLA JASNE WYPELNlA WLASCICIEL NlERUCHOMOSCI, POLA CIEMNE WYPELNIA 
URZt\D, WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RF;CZNIE, DUZYMI, DRUKOWANYMI 
L1TERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKlM KOLOREM. 

I. Zah.jc7J1ik nr Ldo uchwaly nr I 221XllIl2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2 PolWierdz.enH~ przyjtci.l dcklancjl 
pnta U""l'I Gminy 

2020 r. (piecZ¢) 

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROW ANTE 
Dala przyjfcia i podpis 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOSCI 
ZAMIESZKALYCH 

Podstawa prawoa: USlawa z dnia 13 wrL.eSnia 1996 f . 0 utrzymaniu czystoSci i pol"Zlldku w gminach (tj. Dz. U. z 
2011) r. pen. 2010). 

SkladajlICY: WfaSciciele nieruchomoSci, wsp6lwlaSciciele, uiytkownicy wiecz),Sci orazjednostki 
organizacyjne i osoby posjadaj~ce nieruchomosc w 7..8I7.l!dzie lub uiytkowaniu, a ta.k1e inne 
POdmiolv wladai~ce nieruchomoScia. 

Termin sldadania: • w terminie 14 dni od dnia 7..amieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszk.ailca, 
• w terminie do 10 dnia miesillCli nas~puj'lcego po miesillCu, w kt6rym nas4pila zmiana 
w przypadku zmiany danych ~llcych podslaw'l ustalenia wysokosci nale7.nej oplacy z.a 
gospodarowanie odpadarni komunalnymi. 

Miejsce skJadania: Urz<jd Gminy w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto. 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres organu, do kt6rego adresowana jest deklaracja: 
W6jt Gminy Nowe Miasto 
ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto 

B. OBO~~EKICELZLOZENIADEKLARACn 
4. Obowi'lUk ztoZenia deklaracji wynika z aJ1 . 6 m ustawy 0 utrzymaniu czystosci i pomtdku w gminach 

eel ztoZenia fonnularza (zaznaczyc wlaSciwy kwadrat): 

D4.1.Pierwsza deklaracja (dzien-miesi'lc-rok) .. .. . ....... -........... . -... .. .. .. . .. ...... r.) 

04.2 Nowa deklaracja . zmiana danych (data zaistnienia zmian ...... ................ -... .. .. ........... ..-.. .. ... ......... ..... ...r.) 

przyczyna zmiany .... ..... ............................ ........ ...................................... ...... ... .......................... ..... ...... ............. . 

. . . . . .. . .~ .......... .. . .............................. . ..... , ....................... ... ............ ~ ......... ... ... ~ ... ...... 
04.3 Korekta deklaracji w przypadku b~~dnie z!ozonych danych (data zaistnienia zmian ...... . ... .. 
............... ............. . r.) 

C. PODMIOT ZOBOWIJ\ZANY DO ZLOZENIA DEKLARAcn 
s. Rodzaj Podmiotu (z.aznaczyc wlaSciwy kwadrat): 

o 5.\ WlaSciciel nieruchomosci 05.2 WspMwlaSciciel 05.3 Utytkownik wieczysly 

05.4 Zarzlldca 0 5.5 Inne podmioty wladaj'lce nieruchomoSci'l 

D. DANE SKLADAJf\CEGO DEKLARAC~ (z3Zoaczyc wlasciwy kwadrat): 
o Osoba fizyczna o Osoba prawna o lednostka organizacyjna nieposiadaj'lca OSObOWOScl prawnej 

6. NazwiskolNazwa 7.Imiona: 
8. Nr telefonu / Adres e-mail : 9. Numer PESELfNlPl) 

l)Nr (dentyfikacji Podatkowej (N(P) podaj'l tyJko podmioty obowi4Z'l11e posiadac NIP na podstawie przepisow ustawy 
z doia 13 paidziemika 1995 r. 0 zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnik6w (Oz. U. z 2012 r., 
poz. \314 z p6i:n. zm .). 
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D.l. DANE WSPOLWLASCICIELA (wypelnia wsp61wlasciciel nierucbomosci, jeieli 
nieruchomosc stanowi wspolwtasnosc) 
IO.Nazwisko: II.lmiona: 

12. Nr telefonuf Adres e-mail: 13. Numer PESEL: 

14. Adres (ieslijest inny niz adres z 0.21 

D.2. DANE NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJ4 ODP ADY KOMUNALNE 

15.Ulica: 16. Nrdomu: 
18 . Miejseowosc: 19. Kod pocztowy: 

21. Nr ewidencyjny nieruchomosci w rejestrze grunt6w (nr dzialki): 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - JESLI JEST INNY NIZ ADRES Z 0.2. 

E. 

22. Wojew6dztwo: 23. Powiat: 
25. Ulica: 26. Nr domu : 27. Nr lokalu : 

29. Kod pocnowy: 30. PocZ1a: 

08WIADCZENIE 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNlKA 
I KOMPOSTOWANIU BIOODPADOW 

17.Nr lokalu: 
20. Poezta: 

24. Gmina: 
28. 
MiejscowoS6: 

Oswiadczam. Ze na nieruchomosci znajduje si~ kompostownik, w kt6rym 
kompostuj~ biood~ady. 

31. 0 I.T AK 0 2.NlE 

F. OPLATY ZA GOSPODAROW ANIEODPADAMI KOMUNALNYMI -
NlERUCHOMOSt ZAMJESZKALA 
Liczba os6b zamieszkuil}cych ns nieruehomosci wskazanej w cz~sci 02: 32. 
Miesicrczna stawka opJaty okreslona w Uchwale Rady Gminy Nowe Miasto 33 . 
w sprawie wyboru melody ustalania opJaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokosci stawki tej oplaty. rzlJosobt;:1 
Wysokosc miesicrcznej oplaty (iloczyn ilosci os6b z poz. 32 i stawki optaty 34. 
z poz.33). 
Kwota przyslugujl}Cego zwolnienia w cz~sci z oplaty za gospodarowarue odpadami 35 . 
komunalnymi wlascicieli nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzionymi kompostuj~cych bioodpady stanowi,!ce odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym od nieruchomosci. 
Miesi~czna wysokosc oplaty po zwo'nieniach 36. 
(poz. 32 x poz. 33- poz. 35) rzlJmi:.=es::.:.~:r..:~:..L....__________ _ _ _ --'--_ _ _ _ _ _ _ ----I 

G. POD PIS OSOBY SKLADAJ4CEJ DEKLARACJF; 
37. Data wypelnienia deklaracji : 38. Czylelny podpis: 

H. ADNOTACJE ORGANU 
39. Uwagi organu 

POUCztoif 

Niniejua dekla ....cja slaoowi podsllw~ do "),,,I.wienia Iytulu wykonawcugo, ~odnit l prupisami u..tawy z 17 curwca 1966 r. 
o post~po"lIDiu egukucyjoym w admioislracji (Dz. U.z2019 r. poz. 1438 z ~:i:o. zm.). 
WlaSciciel nief1JchomoSc' Jest zobo\\~'V..any zlo:tyt do W6JIa GmlllY Nowe M\asto deklaracjo:; 0 wysokokl opla!)' za gospodarowanle odpadaml 
komunalnym, w termin'e do 14 dJli od dn.ia zamieszkania na dancj nleruchomosci p,erwszego mieszkanca. 
W przypadJcu 7.miany danych b~d~cych podstaW<! llstalenia wysokokl nalcZnej op/a!)' za gospodarow-,ullC odpadaml komunalnyrru wlaSclciel 
nieruchomoki jest OboWlljZallY zloZyc do W6jta Gminy Nowe Miasto noW<! dddllnlcJ~ w (elminic do 10 dma mjesiljCa nast~pujljCcgo po miCSl¥ll, 
w 1ct6rym naslljpila 7.mlana Opla1e za gospodarowame odpadam, komunalnymi w zmienioncJ wysokoki uiszcl3 sie za miesi'lc. W 1ct6ryrn naslljpila 
VIl'ana. Brak m01l1woScl z/o2cnia deklaracJ i Z1nn,eJszajllcej wysokosc zcbowi:jZllJl'8 za okres wsleczny WYJ1I1ek· wlil.Sciciel nieruchomoScl mote zl~c 
dck!=je zmnieJszaJ4Cl\ ZObO\\1~ie z powodu Sm ierei mleszkaitu. w lcrmmie 6 miesl~CY od dn,a !ego zdarzeJlia 
Korekla deklaracji w przypadlru wyslljpjenia w zloi.onej dekJaracJi bI~d6w rachunkowych lub lMycll oaywistych omyle\; ~di wypetnienia JCJ 
nlezJl;odme z ustaJo~ml UNTn.~gniam i  an. 81 ~ 1 i , 2 ustawy Ordynacia Poda(kowa. 

Objasnienia 

1. Dla ka..Zdej nieruchomoSci naleZy z!oZyC oddzielo<l deklaracjy. 
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2. Spos6b zbierania odpad6w komunalnych b~dzie podlega~ kontroli. W przypadku stwierdzenia 
niedopelnienia przez wla.sciciela nieruchomosci obowi"lZku selektywnego zbierania odpad6w komunalnych 
W6jt Gminy Nowe Miasto okrdli w drodze decyzji wysokosc optaty za odbieranie odpad6w 
niesegregowanych zmieszanych. 

3. W przypadku skladartia jednej deklaracji przez wsp6lwlaScicieii deklaracjy wypclniaj!} i podpisuj'l 
wsp6lwlaSciciele. 

W przypadku nieruchomoSci b~d<tcej przedmiotem maJienskiej wsp6lnosci ustawowej deklaracj~ 
wypemjaj~ j podpisuj<j oboje malronkowie . 

K1auzula informacyjoa RODO 

Zgodnie z art. 13 Ust. 1 i 2 rozporli}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi~ku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporZ(Jdzenie 
o ochronie danych) (Dz. Vrz. UE L 119 z04.05.2016, str. I), dalej "RODO", informuj~.:te: 

1. Administratorem przekazanych przez PaniIPana danych osobowych jest W6jt Gminy Nowe Miasto CuI. 
A pleczna 8, 09-120 Nowe M iasto). 

2. Administrator wyznaczyt lnspelctora Ochrony Oanych Osobowych., z k16rym moma siy skontaktowac 
poprzez e-mail : iod@ugnowemiasto.pllub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe byd<t przetwarzane na podstawie aM. 6 ust. I lit. c ROOO oraz art. 6h ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach w celu zwic:j.ZMlym z realizacjCl oplaty za gospodarowanie 
odpadarni komunalnymi. 

4. Odbiorcanli Pani/Pana danych osobowych blfd<t wylClcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisow prawa. 

S. PaniIPana dane b~dq przechowywane przez okres niezbydny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celu., a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6. Posiada Pani/Pan prawo tildania od administratora dost~pu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania lub 0 prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, a ta.kZe prawo do przenoszenia danych. 

7. Posiada PaniIPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, k16rym jest Prezes Urz~y Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Pani! Pana dane osobowe nie podlegaj'l zautomaryzowaniu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
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Zal<}Cznik Nr 2 do uchwaly Nr J22IXlll/2020 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

Uklad informacji i powi~zan mi'rdzy nimi w deklaracji 0 wysokosci aplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Nazwa poJa Typ pola 
c
catkowite 
z
znakowe 

Obowi¢owy 
w sekwencji/wyborze 
(TIN) 

Uwagi 

B. OBOWL\ZEK I CEL 
ZLOZENIA 
DEKLARACJI 

Pierwsza dekJaracja 
i dzien-m iesiq,c-rok) 

Z Max 1 znak 
Data Typ 

Nowa deklaracja 
zmiana danych ( data 
zaistnienia zmian) 

Z 

Korekta deklaracji 
w przypadku blydnie 
zlozonych danych (data 
zaistnienia zmian) 

Z 

C.PODMIOT 
ZOBOWL\ZANY DO 
ZLOZENlA 
DEKLARACJI 

WlaSciciel 
nieruchomosci 

Z Max I znak. 

Wsp6lwJaScicieJ Z 

Utytkownik wieczysty Z 
Zarzadca Z 
{nne podmioty 
wladajqce 
nieruchomosci~ 

Z 

D.DANE 
SKLADAJi\CEGO 
DEKLARACJF; 

Osoba fizyczna Z Maxlznak 

Osoba prawna Z 

Jednostka 
organizacyjna 
nieposjadaj~ca 

osobowosci prawnej 

Z 

Nazwisko!Nazwa Z T Nazwisko Typ 
Nazwa Typ 

lmiona Z T Imiona Typ 
Nr telefonu / Adres e-
mail : 

C T NT telefonu 
Typ 
Adres e--mail 
Ty~ 

Numer Pesel !NIP C T PESELTyp = 
II znak.6w 
NIP Typ =10 

0.1. DANE 
WSP6LWLASCICIELA 

Nazwisko Z Nazwisko Typ 
lmiona Z Imiona Typ 
Nr telefonu / Adres C Nr telefonu 
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e.-mail: Typ 
Adres e.-mail 
TYD 

Numer Pesel C PESELTyp= 
11 znak6w 

Adres (jesli inny nit Z Adres Typ 
adres z 0.2.) 

D.2. DANE UJica Z T Ulica Typ 
NIERUCHOMOSCI, 
NA KTOREJ Nrdomu C T Dom Tvp 
POWSTAJl\ ODPADY Nr lokalu C N Lolcal Typ 
KOMUNALNE Miejscowosc Z T Miejscowosc 

Typ 

Kod pocztowy Z T Kod pocztowy 
Tvo 

Poczta Z T Poezta Typ 

Nr ewidencyjny Z T Nr 
nieruehomosc i ewidencyjny 
w rejestrze grunt6w (m Typ 
dzialki) 

D.3. ADRES DO Wojew6dztwo Z T Wojew6dztwo 
KORESPONDENCJI - Tyo 
JESLI JEST INNY NIZ Powiat Z T Powiat Typ 
ADRESZD.2. Gmina Z T Gmina Typ 

Ulica Z T UJica T~ 
Nr domu C T Dom Tvp 
Nr lolcalu C N Lokal Typ 
Miejscowosc Z T Miejscowosc 

Typ 
Kod pocztowy Z T Kod pocztowy 

TYD 
Poczta Z T Poezta Typ 

E. OSWlADCZENIE Oswiadczam, ze na Z T Max I znak 

o POSlADANIU nieruchomosci znajduje 

KOMPOSTOWNlKA siet kompostownik, 

I KOMPOSTOW ANIU w kt6rym kompostujy 

BIOODPADOW bioodpady . 

F. OPLATY ZA Liczba os6b Z T >=0 

GOSPODAROWANIE zamieszkuj'lcych na 

ODPADAMI nieruchomosci 

KOMUNALNYMI  wskazanej w cz~sci D2: 

NIERUCHOMOSC Miesiyczna stawka Z T >=0 

ZAMIESZKALA oplat)' okreSlona 
w Uchwale Rady Gminy 
Nowe Miasto w sprawie 
wyboru metody 
ustalania optaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokosci 
stawki tej oplaty. 
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G. PODPIS OSOBY 
SKLADAJJ\CEJ 
DEKLARACJF; 

[zllosob~] 

Wysokosc miesi~cznej Z T >=0 
optaty (iloczyn ilosci 
os6b z paz. 32 i stawki 
oplaty z paz. 33). 
Kwota przysluguj~cego Z T >=0 
zwolnienia w czt;sci 
z oplaty za 
gospadarowan ie 
odpadami komunalnymi 
wlaScicieli 
nieruchomosci 
zabudowanych 
budynkami 
mieszkalnymi 
jednorodzinnymi 
kompostuj~cych 

bioodpady stanowi~ce 
odpady komunalne 
w kompostowniku 
przydomowym od 
nieruchom osci. 
Miesi-rczna wysoko~c Z T >=0 
oplaty po zwolnieniach 
(poz. 32 x paz. 33
poz. 35). rzllmiesiqcl 
Data wypelnienia Z T Data Typ 
deklaracji 
Czytelny podpis Z T opis 

Nz opisH. ADNOTACJE Uwagi organu 
ORGANU 
POUCZENIE Niniejsza dekJaracja stanowi podstaw~ do wystawienia tytulu 

wykooswczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 c.zerwca 1966 r. 
o post~powaniu egzekucyjnym wadministracji (t. j.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1438 z pOfn. zm.). 

WlaSciciel nieruchomosci jest zobowi¥MIY zloZyc do W6jta Gminy Nowe 

Miasto deklaracj~ 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zarnieszkania n.a danej 
nieruchomosci pierwszego mieszkailca. 
W przypadku zmiany danych b~d<j.Cych podstaw~ ustalenia wysokosci naleinej 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlaSciciel nieruchomosci jest 
obowi'l2aJ1y zloZyc do W6jta Gminy Nowe Miasto now~ dekJaracjt; w tenninie 
do 10 dnia miesi~ca nastypuj'lcego po miesi'lcu, w kt6rym nasutpita zmiana. 
Oplatt; za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokosci 
uiszcza siy za miesiqc, w kt6rym nasutpila zmiana. Brak mozliwosci zloi:enia 
deklaracji zmniejszajqcej wysokosc zobowi!lZal1ia za okres wsteczny. Wyj'ltek: 
wlaSciciel nieruchomosci moze ztoZyc deklaracj~ zmniejszaj'lCll zobowi~je 
z powodu smierci mieszkaitca w lerminie 6 mjesi~cy od dnia lego zdarzenia. 
Korekta deklaracji w przypadku wysutpienia w ztozonej deldaracji bl~d6w 
rachunkowych lub innych oczywistych omytek b~di wypelrtienia jej 
niezgodnie z ustalonymi wymaganiami - art. 81 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja 
Podatkowa. 
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OBJASNJENIA: J. Dla kaZdej nieruchomosci nalei)' ztoZyc oddzieln~ dek]aracjtr . 
2. Sposob zbierania odpad6w komunalnych b~zie pod\ega/ kontroli. 
W przypadku stwierdzenia niedopelnienia przez wlaSciciela nieruchomosci 
obowiClZku selektywnego zbierania odpad6w komunalnych W6jt Gminy Nowe 
Miasto okreSli w drodze decyzji wysokos6 oplaty za odbieranie odpad6w 
niesegregowanych zmieszanych. 
3.W przypadku skladania jednej deklaracji przez wsp6lwlaScicieli dekJaracj~ 

wypeJniaj~ i podpisuj~ wsp6twla.sciciele. 
W przypadku nieruchomosci bC(dqcej przedmiotem maJi.enskiej wsp61nosci 
ustawowej dekJaracjty wypelniajl} i podpisuj'l oboje malzonkowie. 
Klauzula ioformacyjoa RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. J i 2 rozporZ<}dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwiemia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fI.zycznych 
w zwi¢u z przetwarzaniem danych osobowych i w spcawie swobodnego 
przepJywu takich danych or8Z uchylenia dyrektywy 95/461WE (og6lne 
rozporzqcizenie oochronie danych) (Dz. Un. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
da\ej "RODO", infonnujC(, ze: 
I.Administratorem przekazanych przez PaniJPana danych osobowych jest Wajt 
Gminy Nowe Miasto (ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto). 
2.Administrator wyznaczyl fnspektora Ochrony Danych Osobowych, z kt6rym 
moma siC( skontaktowac poprzez e-mail : iod@ugnowemiasto.pl tub pisemnie 
na adres siedziby administratora. 
3.PanifPana dane osobowe b~d,! przerwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO oraz art . 6 h ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porZ<)dku w grninach 
w celu zwi~ym z realizacj<} oplary za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
4.0dbiorcami PanifPana danych osobowych bydC} wylC}cznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa. 
5.PanilPana dane b¥d~ przechowywane przez okres niezb~dny do real izacj i 
wskazanych w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez pczepisy prawa. 
6.Posiada PanifPan prawo U!dania od administratora dostc(pu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usuni~cia lub ograniczenia przetwarzania lub 
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a takZe prawo 
do przenoszenia danych. 
7.Posiada PaniIPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, klorym jest 
Prezes UTZC(dy Ochrony Danych Osobowych. 
8.PaniJ Pans dane osobowe rue podlegaj'l zautomatyzowaniu podejmowaniu 
decyzji (profilowaniu). 
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Uzasadnienie 

do UCHWAl.. Y Nr 1221X1H12020 

RADY GMINY NOWE MJASTO 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie okrdlenia wzoru deklaracji 0 wysokogci optaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przez wla§ciciela nieruchomosci. 

Ustawa z ) 9 lipca 2019 raku 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach omz 
niekt61)'ch innych ustaw obowi~uj21ca od 6 wrzesnia 2019 roku (Oz. U. z 2019 r. poz.20 1 0) wprowadza 
zmiany do oplaty za gospodarowanie odpadami kornunalnymi 

Niniejszy projekt uchwaly przygotowano w zwi<!Zku z proponowanq zmian'l metody ustalenia oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi ad mieszkanca (dotychczas bylo od gospodarstwa domowego, 
w zale.znosci od ilosci as6b zamieszkuj~cych) omz koniecznosci wprowadzenia zwolnien dla wlaScicieli 
nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujlJcych bioodpady 
stanowi<}ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowyro celu dostosowania wzoru deklaracji do 
planowanych zmian. 

W zwi<lZku z powyzszym zoscal opracowany nowy wz6r deklaracji a wysokosci opIaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaSciciela nieruchomosci. 

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 wrzesnia ! 996 r., 0 utrzymaniu czystosci i porZ<tdku w grninach 
(tj . Oz. z 2019 r., poz. 20 I0), Rada Gminy uwzgl~dnia koniecznosc zapewnienia prawidtowego obliczenia 
wysokosci apiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

Oeklaracja 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnyrni jest skladana przez 
wlaScicieli nieruchomosci zarnieszkatej i zawiera informacj~ niezb~dne do okreslenia wysokoSci oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym inforcnacje dotycUJce sposobu jej wypelnienia oraz 
pouczenie. iz stanowi podstaw~ do wystawienia tytulu wykonawczego. Oeklaracja zawiera infonnacj~ 

o terminach i miejscu sk1adania deklaracji, warunki i nyb skladania deklaracji za pomoCll- srodk6w 
komunikacji elektronicznej, w szczeg6lnosci: 

a) ich format elektroniczny omz uklad informacji i powj<}Zait mi~dzy nimi zgodnie z przepisami 
o infonnatyzacji dzialalnosci podmiot6w realizujqcych zadania publiczne, 

b) spos6b ich przesylania za pomoCe} srodk6w komunikacji elektronicznej. 

c) rodzaje podpisu elektTonicznego, 1ct61)'m powinny bye opa1rzone. 

Uchwala w sprawie wzoru deklaracji 0 wysokosci oplary za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skladanej przez wlaSciciela nieruchomosci, oa kt61)'ch zamieszkuj~ mieszi<ancy jest aktem prawa 
miejscowego oraz stanowi podstaw~ do prowadzenia kolejnych dzialail d~~cych do realizacji celu 
okreslonego w ustawie 0 utrzymaniu czystosci i pOl'Z<!dku w gminach. 

Podj~cie niniejszej uchwaly rna ogromne znaczenie dla prawidlowego funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami, gdyz ztozona przez wlaSciciela nieruchomosci deklaracja 
w przypadku nie wnoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunaJnymi stanowi podstaw~ do 
wszczycia postypowania egzekucyjnego. 

W swielle powyzszego podjycie przedmiotowej uchwaly jest celowe i zasadne. 
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