
UCHWALA NR 1221XIWl020 
RADY GMlNY NOW[ MIASro 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

w sprawie okreSlenia moru dckJaracji 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skJadanej przez wlaSciciela nieruchomo§ci, 

Na podslawie an .is usl, 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 us\. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samofZ<}dzie 
gminnym (Oz. U. z 20 19 r. poz. 506 z pain. zm) omz art. 6n ustawy z dnia \3 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czysloSci i por1..ltdku w gminach (Dz. U. z20 19 r. poz.20 10) Rada Gminy Nowe Miasto uchwala, co 
nast~puje : 

§ 1. 1. Okrclla si~ mor deklaracji 0 wysokosci oplaty 13 gospodarowanie odpadami komunalnymi 
sktadanej W6jtowi Ominy Nowe Miaslo przez wlaScicieli nieruchomo~i zamieszkalych. sianowillcy zal<)Cznik 
nr 1 do niniejszej uchwaty. 

2. Deklaracj/1, 0 kt6rej mowa w ust. J wlasciciel nieruchomosci zamieszkaiej jest zobowi!lUJlY zloiyc 
w tenninach okres lonych wart. 6 must. I i 2 usta\\I)' Z dnia 13 wr:zesnia 1996 r. 0 u1r:zymaniu czystosci 
i poI74dku w gminach (Dz. U. z 2019 r. paz. 2010). 

§ 2. Deklaracj~. 0 kt6rej mowa w § 1 wlaSciciele nieruchomosci sktadaj~ w formie papierowej 
w s iedzibie Ur~du Ominy Nowe Miasto, za posrednictwem operatora pocztowego na ad res: UrZ4d Gminy 
Nowe Miasl0. ul. Apteclna 8,09-120 Nowe Miasl0 lub za pomoc~ srodk6w komunikacji elektronicznej za 
poSrednictwem e lektronicznej skrtynki podawczej Urzydu Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. I . OOpuSlCza si~ skladanie deklaracj i wyhlcznie w fonnatach wymienionych 
w Rozpol'Z4ld:zen iu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 14 wrzesnia 20 II r. w sprawie spor7.<ldzania 
i donrczania dokument6w elektronicZllych oral udOSlt;pniania fommJarzy , wzorow i kopii dokument6w 
elektronicznyeh (Oz. U. z 2018 r. poz. 180). 

2.0kreSla sl'; uldad infonnaeji i powi~n mi~dzy nimi w deklaraeji elektronicznej zgodoie 
z zalqczniki em Nr 2 do niniejszej uchwaly. 

3. DekJaracj a zloiona w formie elekltoni cznej musi bye opatrzona bezpiecznym podpisem 
eleJaroniemym, weryfi kowanym przy pomocy wai:nego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieoiu ustawy 
z doia 5 wr:zeSnia 20 16 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronieznej (Oz. U. z 20 19 r. poz.162) lub 
podpisem potw ierdzonym ptofilem zaufanym Platfonny Uslug AdministTacji Publiemej zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 IUlego 2005 r. 0 infonnatyzacji dzialalnoki podmiot6w realizuj~cych zadania 
publicllle (Oz.. U . ..:20 19 r. poz. 700). 

§ 4. Traci moe Uchwala Nr 109/XV112016 z dnis 27 maja 20 16 r. w sprawie okres len ia wzoru deklaraeji 
o 'W)'sokosci oplary za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlaSciciela nieruchomoSci. 

§ s. Wykooanie Uehwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Nowe Miasl0. 

§ 6. Uchwaia podlega ogloszeniu w Dzienniku UTZ4fdowym Wojew6dZlwa Mazowieekiego i wchodzi Zycie 
z dniem aI marea 2020 roku. 
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Za1qczn ik NT I do uchwaly Nr 1221X11I12020 

Rady Gminy N owe M iasto 

z dnia 7 sryczn ia 2020 r. 

POLA JASNE WYPELNIA WLASCICIEL NlERUCIIOMOSC~ POLA CIEMNE WYPELNIA 
URZ-\O, WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RF;CZNJ E, OUZYMl, ORUKOWANYMJ 
LITERAMJ, CZARNYM LUB NJEBJESKIM KOLOREM. 

I . Zal"cznik nT I do uchwaly nr 122IXIIf12020 Rady Gmirry Nowe Mjaslo Z dnia 7 srycznia l. I'oIwioodot"'< prqj<:<;. d<IJ.,>c~ 
p<rb. lJ,. GaI"'l" 

2020 r. iJ>""'Z«) 

DEKLARACJA 0 WYSOKOSCI OPLATV ZA GOSPODAROWANIE 
Data przyjt;cia i podpis

ODPADAMI KOMUNALNVMl DLA NIERUCHOMOSCI 
ZAMIESZKAL VCH 

Podstawa prawoa: USlawa zdnia 13 wndtlia 1996 r. 0 ull""ty Alaniu t7-ySI05Ci i po~dku w gminaclt (Ij. Dz. U. Z 
20 19 r. DO~ 20 10). 

Skl.daj~cy: Wla.scicicle nieruchomoki, " 'spblwla.scic iele, ui:ylkownky wieczyki orazjednostki 
organizacyjne i osoby posiadaj,ce nitruchomosc 'II "1..arotdzie lub uz}'\kowaniu, a taki:e inne 
~iOlY wladaillce nitruehomoScili. 

Termin skladania: - 'II lennin ie 14 dni od (inia zamieszkania na danej niC l1lchomoki pierwszc:go mieszk.:IDca, 
- 'II lennin ie do 10 dnia lTjie$ i~ea nast .. puj~J;O po miesillcu, w ktorym nastllpila zmiana 
'II przypadku zmiany d:i.nych ~d~tyeh pod$1a~ USlalcnia wysoko!ci naJeznej oplaty za 
2~oodarowanie odoadami komWlalnymi. 

Miejsce skladania: U!"llld Gminy w Nowym Midc ie, 1.11. Apleana 8. 09- 120 Nowe Miaslo. 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
3. Nazwa i adres oTganu , do k t6rego adresowana jest dekla racja: 

W6jt Gminy Nowe Miasta 
ul. Apteczna 8 , 09- 120 N owe Miasto 

B. I OBOWI1\ZEK I CEL ZLOZENIA DEKLARACJl 
4. Obowi¥ek zletenia deklaracji wynika z art . 6 m ustawy 0 ut rzymaniu czystoscJ i poTZljdku w gminach 

eel zloi.enia formulana (zunaczyc w laSciwy kW:Jdrat): 

04. 1.Pierwsza deklaracja (dzi en ·miesi~c-rok) .. ...... .... -..... .... .-. ........ ....... r.) 

0 4.2 Nowa deklaracja - z.miana danych (data zaistnienia zmian ...... ......... .....-.... ......... - ....... .... . ........ r .) 

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

.. . .."' ..... ..... .... .. ......................... ... .. ................. .... . ............. 

0 4.3 Koreha dekJaracji w przypadku bl~dnie zlozonych danych (data zaistnienia zmian .. . .. .....
............. .. · ..... ......... d 

C. PODMlOT ZOBOWI1\ZANY DO ZLOZENI'" DEKLARACJI 
S. Rodzaj PodmiolU (zaznaczyt wlaSciwy kwadrat): 

0 5. 1 WlaSciciel nieruchomo~ci 0 5.2 Wsp61wlaSciciei o 5.3 UZytkownik wieczysty 

0 5.4 Zarzt,dca 0 5.5 Inne podmioty wladaj"ce nieruchomokilJ 

D. DANE SKLADAJACEGO DEKLARACJE (zoznaczvc wlas.;wv kwadra!): 
o Osoba fizyczna o Osoba prawna Cl Jednoslka organizacyjna nieposiad aj !!c.tI osobowo~ci prawnej 

6. NazwiskolNazwa 7. lm io na : 

8. Nr ttlefonu I Adres e-ma il : 9. N ume r PESEUNfpl) 

' )Nr Identyfikacji Po<iatkowej (NlP) podajij tyl ko podmioty obowi¥W1e posiadac NIP na podslawie pn:epis6w ustawy 
z dnia 13 paidziemika 1995 r. 0 zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i pb tnik6w (Dt.. U. z. 20 12 r., 
poz. 131 4 zp6in. zm .). 
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0.1. DANE WSPOL WLASCICIELA (wypelnia wspotwlasciciel oieruchomoSci, jeieli 
nieruchomosc staDowi wsp6twtasnosc) 
IO.Nazwisko: Il.Imiona: 

12. Nr te!efonu! Adres e-mail: 13. Numer PE$EL: 

14. Adres (i~li 'est inny nii adres z 0 .2.) 

0.2. DANE NIERUCHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJ~ ODPADY KOMUNALNE 

15.Ulica: 16. Nrdomu: 17.Nr lokalu: 
18. Miejscowo~c: 19. Kod pocztowy: 20. Poezta: 

21 . NT ewidencyjny nieruchomoSci w rejestrzt gruntOw (nr dzialki): 

0.3. ADRES DO KORESPONDENCJl JESLI JEST INNY NIZ ADRES Z D.2. 
22 . Wo 'ewOdztwo: 23. Pawiat: 24 . Gmina: 
25. Ulica: 26. Nr domu: 27. Nr lokalu: 28. 

Mie'scowosc: 
29. Kod pocztowy: 30, Poem: 

E. OSWIADCZENIE 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNlKA 
I KOMPOSTOWANIU BIOODPADOW 

OSwiadczam, Ze na nieruchomo~c i majduje si~ kompostownik, w kt61)'m 
31. OLTA.K o 2.NJE 

kompostuj~ bioodpady. 

F. OPLATY ZA GOSPODAROWANIEODPADAMl KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOSC ZAMIESZKALA 
Liczba os6b zamieszkuhlC}'ch na nieruchornosci wskazane' w cz~ci 02: 32. 
Mjesi~clJla stawka aplary okres lona w Uchwale Rady Gminy Nowt: Miasto 33 . 
w sprawie wyboru metody ustalania oplaty za gospodarowanie odpadami 
kornunainymi oraz ustalenia wvsoko~ci stawki tei oDlaty.' flot/osobel 
Wysoko~~ miesil(cznej oplaty (iloczyn ilosci osob z poz. 32 i stawki oplaty 34. 
,ood3\. 
KWOUI przysrugujitCego zwolnienia w c~sci Z oplaty za gospodarowanie odpadami 35. 
komunalnymi wla~cicieli nieruchomoSci zabudowanych budynkami mieszkalnyrni 
jednorodzinnymi kornposruj~cych bioodpady stanowi4ce odpady kornunalne 
w komposlowniku przydomowym od niellJchomo~ci. 
Miesil(czna wysokosc oplaty po :zwolnieniach 36.

I (po, 32 x po,. 33- po'. 35) r,Vmiesi,cl 
G. PODPIS OSOBY SKLADAJ~CEJ DEKLARACJI\ 

:n Dala ....ypetnienia deklaracji : 38. Czytelny podpi$; 

H_ ADNOTACJE ORGANU 
39. Uwagi orgaou 

J'OUUfOit 

N;o;ejSlQ dek.JarllCj~ SIUIOw! pncblaw, dv ""YJuwi(lIia f)'lui .. "'y k(NI:t"-UtlO. :q:.vdnit z prupisllm; Ill"'WY z 11 cn......u 19" r . 
o po:tI1tpoWluiu ~b(yjnym ... . dmioislnl(ji (1)1. U. ~ 201' r. pG't- 1431 Z p6to. till.). 
WlakNad nicrochomosci jC$l 1.Dbo~ dotyC do Wo,ta Gminy Nowe Miu10 tkklill1lCJ~ 0 >rysd;ok' opIaty za i Olipodarowarut odpadatni 
komlllllllnymi wleml ....ic dCl 14 dn; od dnia mmieszkanla 1"\3 danej noerucltomoSci pierwsugo mic:szkail.~ 
W pn;ypad.ku rnl'any danyeh ~¥ych podstil\"4 US1n1~ nl a >rysokoSci n<ik"2.nCJ oplaty za gospodarowanic odPlld:im, kOOlunalnymi wlaScie ,cI 
nluuchomosci jelil obow;¥MY ;dotyc do W6JIa Gm iny Nowe Miasto no"",! dckll1'acj ~ w'enninoe do 10 dnill m,cSI1IC8 nast~PUJ¥ego po micsi¥u. 
w ktOrym naslllPita zmiana. Opla~ Ul gospodarowanie odpadam, kornunaJnymi w zrnicnl(lncj wysokOOci UlSZ(:Z:t S)~ za miesi¥, W Jo6rym nas~ita 
zmiana Brak mozl,woSc' ttou ni a dektaraCJi zmnicJ s:.caJ ~cej wysokoU wbowi~ia Zll oIucs ws leczny WYJilldc wtaJo;:ic:ict noerucholTloOSci mo,e tmy~ 
d¢kt "rnq~ zmniejszaj~ ZoboWI~llt z powodu sm>en:i rn iuzkz.rlca w lCrrnlnoc 6 m,u~y od dnw Iego zdam:ni~ 
Kore);Ul dd;Jarac:)i w pnnxu;lku wysu!picnia w zlO".:ontJ <ltklari.cJI blfdow r.tehWlkO\\oYCIl I .. b 'Mych ~eh omykk bl!di W)-pdnienia jt; 
niez odr\I.e 2 usWon I aNaml- arI 1I1 S I, S 2 USia OJd 'a Podalkowa 

ObjaSDienia 

I. Dla kai:dej nieruchomoki nalety loloZyc oddzieJn'l deklaracjf;. 
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2. Spos6b zbierania odpad6w komunalnych b<;dzie podlegal kontroli. W przypadku stwierdzenia 
niedopetnienia przez wlaSciciela nieruchomosci obowi~ku selektywnego zbierania odpad6w komunalnych 
W6jt Ominy Nowe Miasto okedJi w drodze decyzji wysoko~c oplary za odbieranie odpad6w 
niesegregowanych zmieszanych. 

3. W przypadku sk ladania jednej deklaracji prz.ez wsp6lwlaScicieli deklaracj~ wypehuajlJ i podpisujC) 
wsp61wtaSciciele . 

W przypadku nieruchomo~ci b~d'lcej przedmiolem malZellskiej wsp6lnoSci uslawowej dekJaracj~ 

wypelniaj(j i podpisuj~ oboje maltonkowie. 

Klauzula inforwacyjoa RODO 

Zgodnie z art. J3 us!. 1 i 2 rOlPOl'Z4dzenia ParlarnenlU Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 
27 kwielnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fi zycznych w zwitJ2ku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego prz.eplywu lakich danych or3Z uchy lenia dyrektywy 95/461WE (og6lne rozpoT"Z.ldzenie 
o ochronie danych)(Dz. Un. UE L 11 9 z 04 .05.2016. s tr. I), dalej " RODO", informuj~, i.e: 

I. Administralorem prz.ekazanych przez PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Nowe Miasto (ul. 
Aptcczna 8. 09-120 Nowe Miaslo). 

2_ Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Oanych Osobowych, z kt6rym moma siy skontaktowaC 
poprz.ez e-mail : iod@ugnowemiasto. pl Jub pi semnie na adres siedziby administratora. 

J. Pan i/Pana dane osobowe b~d4 pr.lerwarzane na pod stawie art. 6 us!. 1 lit. c RODO oraz art. 6h ustawy 
o ulrzymaniu czystosci i por2.(jdku w gminach w celu zwi¥8J1ym z realizacj<J optary za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi . 

4. Odbiorcami PanilPana danych osobowych ~dq wy~qcZJ1ie podmioly uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podSlawie przepis6w prawa. 

5. PanifPana dane bydq przechowywane przez okres niezbtrdny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celu, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

6. Posiada PaniIPan prawo 1<ldania od admini stnHora dostypu do swaich danych osobowych, ich 
sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwaT7..ania tub 0 prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, a taki:.e prawo do przenoszenia danych . 

7. Posiada PanilPan prawo wnlesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes UrZl;dy Ochrony 
Danych Osobowych. 

8. Pani! Pana dane osobowe nie podlegajij zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
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Zat,!:cznik Nr 2 do uchwaly NT 1221XTII12020 

Rady Gmioy Nowe Miasto 

z dnia 7 stycznia 2020 r. 

Uklad informacji i powi~zan mi~dzy nimi w deklaracji 0 wysoko~ci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Nazwa pota Typ pola 
C
catkowite 
z
znakowe 

Obowi<J:Zkowy 
w sekwencji/wyborze 
(TIN) 

Uwagi 

B. OBOWL\ZEK I CEL 
ZLOZENIA 
DEKLARACJI 

Pierwsza deklaracja 
(dzien-miesi<!.c-rok) 

Z Max I znak 
Data Typ 

Nowa deklaracja
nniana danych ( data 
zaistnienia zmian) 

Z 

Korekta deklaracji 
w przypadku blydnie 
ztoi:ooych danych (data 
zaistnienia zmian) 

Z 

C.PODMIOT 
ZOBOWV,ZANY DO 
ZLOZENIA 
DEKLARACJI 

WlaSciciel 
nieruchomosci 

Z MaxJznak 

Wsp61wiaSciciel Z 

UZytkownik wieczysty Z 
Zarzadca Z 
Inne podmioty 
wladajqce 
nieruchomosci'l: 

Z 

D.DANE 
SKLADAJ-,\CEGO 
DEKLARACJ~ 

Osoba fizyczna Z Maxlznak 

Osoba prawna Z 

Jednostka 
oTganizacyjna 
nieposiadajqca 
osobowosci prawnej 

Z 

NazwiskolNazwa Z T Nazwisko Typ 
Nazwa Typ 

Imiona Z T lmiona Typ 
NT telefonu I AdTes e-
mail: 

C T Nr telefonu 
Typ 
Adres e-mail 
Tvp 

Numer PesellNlP C T PESELTyp~ 

11 znak6w 
NIPTvp=IO 

D.1.DANE 
WSPOLWLASCICIELA 

Nazwisko Z Nazwisko Typ 
Jmiona Z Imiona Typ 
Nr telefonu I AdTes C Nr telefonu 
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• 


e-mail: Typ 
Adres e-mail 
Typ 

Numer Pesel C PESELTyp = 
II m ak6w 

Adres UeSli inny nit 
adres z 0 .2.) 

Z Adres Typ 

D.2.DANE 
NIERUCHOMOSCI, 
NAKTOREJ 
POWSTAJ-\ ODPADY 
KOMUNALNE 

Utica Z T Ulica Typ 

DomTyp Nr domu C T 
Nr lokal u C N Lokal IYP 
Miejscowo~c Z T Miejscowosc 

Typ 

Kod pocztowy Z 

Z 

T Kad pocztowy 
Typ 

Poezta T Poczta Typ 

Nr 
ewidencyjny 
Typ 

Nr ewidencyjny 
nieruchomosci 
w rejeslrze grurH6w (nr 
dzialki) 

Z T 

D.3. ADRES DO 
KORESPONDENCJI
JESLI JEST INNY NIZ 
ADRESZD.2. 

Wojew6dztwo Z T Wojew6dztwo 
Typ 

Powiat Z T Powiat TVD 
Gmina Z T Gmina T VD 
UJica Z T Ulica Typ 
Nr domu C T Dom TYD 

Nr lokaJu C N Lakal Ty» 
Miejscowosc Z T Miejscowosc 

Typ 
Kod poeztawy Z T Kad poeztawy 

Typ 
Poezta Z T Poella Typ 

E.OSWIADCZENIE 
o POSIADANIU 
KOMPOSTOWNIKA 
I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADOW 

QSwiadczam, ie na 
nieruchomosci znajduje 
si~ komposl0wnik, 
w ktorylTl komposluj~ 
bioodpady. 

Z T Ma.x I mak 

F.OPLATYZA 
GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
NIERUCHOMOSC 
ZAMIESZKALA 

Liczba os6b 
zamieszkujqcych na 
nierochomosci 
wskazanej w c~scj D2: 

Z T >-0 

Miesi~czna stawka 
op/aty okresJona 
w Uchwale Rady GOliny 
Nowe Miasto w sprawie 
wyboru metody 
ustalania oplaty za 
gospodarowanie 
odpadam i komunalnymi 
oraz ustalenia wysokoki 
stawki teO op/aty. 

Z T >=0 
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.
• 

.
. . 
[zllosob~] 

Wysokosc miesi~cZllej 
oplaly (iloczyn ilosei 
osob z paz. 32 i stawki 
oplaty z poz. 33). 

Z T >"<l 

Kwota przysluguj(Jcego 
zwolnienia w czysci 
Z oplaty za 
gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
wlaiiciciel i 
nieruchomosci 
zabudowanych 
budynkami 
mieszkalnymi 
jednorodzinnymi 
komposluj<Jcych 
bioodpady sianowillce 
odpady komuoalne 
w komposlowniku 
przydomowym od 
nieruchomosci. 

Z T > 0 

Miesi~2.na wysokO~t 
opl.:lty po zwolnieniacb 
(poz. 32 x pol. 33· 

I poz. 35). r z l /mies i ~c l 

Z T >=0 

G. PQDPIS QSQBY 
SKLADAJ>\CEJ 
DEKLARACn; 

Data wypelnienia 
deklarac ii 

Z T Data Typ 

Czytelny podpis Z T opis 

H. ADNOTACJE 
ORGANU 

Uwagi organu Z N opis 

POUCZENIE NioiejSl8 deklaracja stanowi podstawft do wystawienia tytulu 
wykoDawc~ego. zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
o post~powaniu egzekucyjoym wadministracji (t j., Dz. U. z2019 r. 
poz. 1438 z p6zo. zm.). 
Wla.sclclel nieruchomosci jest zobowillZllilY zloZyc do W6jla Gminy Nowe 
Mi aslo dekJaracj~ o wysokosci oplaly za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w tenninie do 14 dni od doia zamieszkania n' danej 
nieruchomosci pierwszego mieszkanca. 
W przypadku zmiaoy danych byd4Cych podstawll uSlalenia wysokosci naletnej 
oplary za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlaSciciel nieruchomosci jest 
obowi!}Zany zlolyc do W6jta Gminy Nowe Miaslo nowll deklaracjy w lenninie 
do 10 dnia miesiqca nas\!;pujqcego po miesillcu, w kt6rym nastllpiia zmiana. 
Oplal~ za gospodarowanie odpadami komW'Jainymi w zmienionej wysokosci 
uiszcza s i ~ za miesi"c, w kt6rym nasU}pila Z1l'Iiana. Brak motliwosci zlozenia 
deklaracji zmniejszaj'lcej wysokosc zobowi¥.8Ilia za okres wsteczny. Wyjlltek: 
wlascic ie l nie ruchomoSci mote zloZyc dekl aracj~ zmniejszajllq zobowi'lUnie 
z powodu smierci mieszkanca w terminie 6 miesitrcy od dnia lego zdarzen ia. 
Korekta deklaracji w przypadku wys4pienia \II zlotonej deklaracj i bhrdow 
rachunkowych lub innych oczywistych omylek b~di wypelnienia jej 
niezgodnie z ustalonymi wymaganiami - an. 81 § I i § 2 ustawy Ordynacja 
Podackowa. 
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OBJASNIENIA: 1. Dla kaZ.dej nieruchomosci nalety zloZyc oddzielni) deklaracj~. 

2. SposOb zbierania odpad6w komunalnych b~dzie podJegal konrroh. 
W przypadku stwierdzenia niedopetnienia przez wlaSciciela nieruchomosci 
obowi¢u selektywnego zbierania odpad6w komunalnych W6jt Gminy Nowe 
Miasto olcre.m w drodze decyzji wysokosc oplaty za odbieranie odpadow 
niesegregowanych zmieszanych. 
3.W przypadku sk1adania jednej deklaracji przez wspolwlaScicieli deklaracjy 
wypetniaj'l j podpisuj 'l: wsp6lwlaSciciele. 
W przypadku nieruchomoSci ~d.!!cej przedmiotem malteilskiej wsp61noki 
ust3wowej deklaracjy wypelniai<J i podpisui<1 oboje maltonkowie. 
K1auzula ioformacyjn3 RODO 
Zgodnie z art 13 ust. I i 2 rozpof14dzenia Parlamentu Europejsk.iego i Rady 
(UE) 20 16/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 
w zwi¢u z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przcplywu taki ch danych oral.. uchylenia dyrektywy 95/46fWE (og6lne 
rol..pol'1.<ldl..enie 0 ochronie danych) (Oz. Un. UE L 11 9 z 04.05 ,20 16, sir , I), 
dalej "RODO", inrormuj~, ze: 
I.Administratorem przekazanych przez Pani/Pana danych osobowych jest W6jt 
Gminy Nowe Miasto (ul. Apteczna 8, 09-1 20 Nowe Miaslo). 
2.Adminislrator wyznaczyl Inspeklora Ochrony Danych Osobowych, z kt6rym 
mozna siy skontaktowac poprLez e-mail: iod@ugnowemiaslo.pllub pisemnie 
oa adres siedziby administratora. 
3.PanifPana dane osobowe b.;dl} prl..e rwarzane oa podstawie art, 6 us!. I lit. c 
RODO oraz an , 6 h uslawy 0 ulrzymaniu czysto~ci i poruJdku w gminach 
w celu zwiJlZAnym z realizacj<} oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunal nymi. 
4.Odbiorcami PaniIPana danych osobowych b4tdl) wyl<}cznie podmioty 
uprawniooe do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis6w prawa. 
5.PanVPana dane byd'l przechowywane przez okres nie~dny do reaJizacji 
wskazanych w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres oraz. w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawB. 
6.Posiada Pani/Pan prawo iqdania od adminislratora dost~pu do swoich danych 
osobowych, ich sproslOwania, usuni~cia lub ograniczenia przetwanania lub 
o prawle do wniesien ia sprz.eciwu wobec takiego przetwarzania, II lakte prawo 

do przenoszenia danych. 

7.Posiada PanifPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest 

Prezes Urzydy Ochrony Danych Osobowych. 

8.Pan il Pana dane osobowe nie podlegajl} zautomatyzowaniu podejmowaniu 

decyzji (profilowaniu). 
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