
UCHWAlA NR 252IXXXII/2021 

RADY GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 30 grudrtia 202 1 r. 


w sprawie okreilenia wzoru deklaracji 0 wysokosci aplaty za gospodarowanie odpadami komuoalnymi 
skladanej przcz wldciciela nieruchomo~ci. 

Na p<ldSlawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust. I i art 41 ust. I USlawy z dnia 8 !Uarca 1990 r. 0 samorzlJdzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. paz. 1372 z p6in. zm) oraz art.6n ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystoki i porzlJdku w gminach (Dz. U. z 202 1 r. poz. 888 z p6zn. zm.) Rada Gminy Nowe Miaslo uchwala, 
co nasttrpuje: 

§ 1. I. Okresla sly wz6r dekJaracj i 0 wysokosci apiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skladanej Burmislrzowi Miasta i Gminy Nowe Miaslo przez wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych, 
sianowiqcy zal<Jcznik ill I do niniejszej uchwaty. 

2. Oeklaracjty 0 kt6rej mowa w usL I wtasciciel nierucho01osci zamieszkalej jest zobowi'!zany zlozye 
w (enninac h ok.res lonych w arl. 6 m usl. I I i 2 ustawy z dnia 13 wrusnia 1996 r. 0 ulr7.ymaniu czyslosci 
i pOfZ'ldku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z pain. zm.). 

§ 2. Oeklaracj~. 0 kl6rej mowa w § I wlaScicieie nieruchomosci skladah w fonnie papierowej 
w siedzibie Urz~du Miasla i Gminy Nowe Miaslo. za posrednicrwem operalora Pocz(owego oa adres; Ul'Z4d 
Miasta i Gmin)' Nowe MiaslO, ul. Apleczna 8, 09· 120 Nowe Miasto lub za pomacE! sTOOk6w komunikacji 
e leklfonicznej za posreduicrwem eieklronicznej skrzynki podawczej Urzydu Miasla i Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. I. Dopuszcza si~ skladanie deklaracji wy l~cznie w fonnatae h wymienionych w Rozp0rz<Jdzeoi u 
Prezesa Redy Ministr6w z doia 14 wrzesnia 20 II r. w sprawie sporz'ldzania i doro;czania dokument6w 
eJeklronicznych omz udosl~pniania fonnularzy , wzor6w i kopii dokument6w eleklronicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 180). 

2. 0kresia si~ uklad jnfonnacji i powiq,zan miydzy nimi w deklaracji elektronicznej zgodnie z za1llcznikiem 
NT 2 do oiniejszej uc hwaly. 

3. 0eklaracj a zlozona w fonnie elektronicznej musi bye opatrzooa bezp iecznym podpisem 
elektroniczoym. weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerry fikatu w rozumieniu ustawy 
z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 usrugach zaufaoia oraz identyfi kacj i eJektroniczoej (Oz. U. z 202 1 r. poz.1797) lub 
podpisem potwierdzonym profilem zaufa nym Platfonny Ustug AdminislTacjj Publicznej zgodnie 
z przepisami ustawy z doia 17 lUIego 2005 r. 0 jnfonnatyzacji dzjatalnosei podmiot6w realizuj lJcych zadania 
publ iczne (Oz. U. z 202 1 r. poz. 2070 z pOin. zm.). 

§ 4. Traei moc Uehwala Nr 122/XIII /2020 Rady Gmioy Nowe Miasto z dnia 7 slyczn ia 2020 r. w sp rawie 
okrd lenia wzoru dek laracji a wysokosei oplaty za gospodnrowanie odpadami komunaloymi skladanej przez 
wlaseiciela nieruchomosci (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 883). 

§ 5. Wykonanje Uchwaty powierza si¥ W6j towi Gminy Nowe Mi aslo. 

§ 6, Uehwala wchodzi w tyde po uplywie 14 dni od doia ogloszenia w Dzienniku U~dowym 
Woj ew6dztwa Mazowieckiego. 
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Zal~czn ik Nr I do Uchwa!y NR 252/XXXIJI2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

zdnia 30 grudnia 202! r. 

rOLA JASNE WYPELNlA WLASCICIEL NIERUCHOMOSCI, rOLA CIEMNE WYPELNlA 
URZI,D, WYPELNIC KOMPUTEROWO LUB RF;CZNIE, DUiYMJ, DRUKOWANYMI 
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

I. ZalqczniL; nr I do Uchwaly NR 252!XXXlln021 Rady 

OPLATY ZA E 
DalO prryjrc ia i podpis

OOPAOAJ\1[ KOMUNALNYMI OLA NIERUCHOM 

ZAMIESZKALYCH 


,. , wprawns; 

i, I . iSkladajllcy: 

, ,Termin skladania: 
w terminie do 10 dnia m~siQca nast~pujlJCtgo po miesilJcu, w klorym MS!ljpi la ~m}ana 

w zmiany dnl1ych ~qcych podstowij ustaleniu wysoko§ci nale:mej op/aty w 

I. i , 

A. 

nieruchomost w zarzqdzie Rlam inne 

Miejsce sktadania: 

organu, 
Burmistr.l Miasta i Gminy Nowe MtaS'IO 
ul . Apleczna 8, 09·120 Nowe Miasto 

i i wynika z an. 6 m uslawy 0 lJlrzymaniu c zysloSci i pDr7-'1dku w 
ee l zlozenia [ormulan:a (zaznaczyc w/aSciwy kwadral ): 

04. I.Picrwsza deklaracja (dzjen-micsi~c-rok ....... ..- ...r.) 


04.2 Nows deklamcja - zmiana danych (data zaistnienin zmian .... ......- ..... ....... ...r.) 


przyczyna zmiany ..... 

w 

o 5.1 Wlasciciel nieruchomosci 0 5.2 Wspofw!asciciel o 5.3 UZytkownik wieczysty 

0 5.4 o 5.5 Jnne 

D. 

8. Nr telefonu I 9. Numer 

0.1. OANE (wypelnia wspotwlasciciel nieruchomo~ci, jezeti 

')Nr !dentyfikacji Podatkowej (NIP) podaj1J Iylko podmiolY obowi:~zane posiadac NIP na podslawie przepis6w uSCawy 
z dnia 13 pai:dziemika 1995 r. 0 zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik6w i platnikow (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 170 zpO:m , zm.). 
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10.Nazwisko: II.lmiona : 

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

14 . Adres (idli 'esl iMY niz adres z 0.2 .): 

D.2. DA NE NJE RU CHOMOSCI, NA KTOREJ POWSTAJf\ ODPADY KOM UN ALNE 

IS .Utica: 16. Nr dornu : 17.Nr lohlo: 

18. Miejscowo~: 19. Kod pocztowy: 20. Poczta: 

21 . Nr ewidencyjny nieruchomOSci w rejeslrze grunl6w (nr dzialki): 

D.3. ADRES DO KORESPONDENCJI - J ESLI JEST INNY NIZ ADRES Z D.2. 
22. Wo'ew6dztwo: 23. Powiat : 24. Gmi na: 
2S. Uliea: 26 . Nr domu: 27. Nr !oka!u: 28. 

Mie'scowo!!!:: 
29. Kod pocztowy: 30. Pocz18: 

E. OSWIADCZENIE 0 POSIADANIU KOMPOSTOWNlKA 
I KOMPOSTOWAN IU BIOOOPAOQW 

Oswiadczam. i.e n" nicruchomo!ici lllajduje sit; ko mposlOwni k, w k!orym 131. O I.TAK 0 2.N!E 
komposluie bioodpady. 

F. OPLATY ZA GOSPODAROWANIEOD PADAMI KOM UNA LNYM I 
NJER UCHOMOSC ZAMIESZKALA 
Liczba os6b zamieszkuiacych na Ilieruchom~cj wskazane' w czesci 02: 32. 
MiC$i~na sawka apiary okreslona w Uchwale Rady Gminy Nowe Miaslo 3l. 
w sprawie wyboru melody uSlalania oplalY 2a gospodarowanie 
komunaln ymi oraz lIslaJenia wysokosci Slawki lej oplaty. 'f zl/o$O~l . 

odpadami 

WY$OKOSC mi esi~znej a piary (iJoczyn ilosci os6b z poz. 32 i sllIwki oplaty 34. 
, p.' .33). 
K WOl8 przysluguj~cego zwolnicnia w cz~i z o~at y za gospodarowanie odpadami 35. 
komunalnymi wlaScicieli nieruchomosci zabudowanych budynksmi mieszka!nymi 
jednorodzionymi komposrujllcych bioodpady sCaIlowillCe odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym od nieruchomooci. 
Mlni(tzn8 wysoko~~ oplaty po zwolnieniach 

I<1m 32, p., 3]. PO' 35) iUlmi"i " l. 
36. 

G. POOPIS OS08Y SKLADAJf\CEJ OEKLARA CJF, 
37. Dallo wypelniellia dek la racji : 38 , Czytclny podpis: 

H. ADNOTACJE ORGANU 
39. Uwagi o rgo nu 

PouC'l.('nl" 
Ni nltjru dtkl. r ~ci' fllmo"'; polh.aU'{ do WYi. ~wil·nia ')1ulu ...,.kona"n.t'Jo, lIodniC" I fllUfli» mi .151_"')' l 17 cuor ..'('a. 1966 r . 
o pO.l t P' ...... " !u r,ukucyJllym ... admillillrlcji (OJ.. U, .. 21120 r . POl. 1427 ~ p6in. un,). 
Wbk iricl nlCN(/tomoki jC$1 !oOOwl4zany z/Qty~ do Oum>lsin. MilUl' 0 Gmi,,), Newe MiulO 6tUm,cK 0 wysokok . opbly U ~ow.nif 
odfMod.mi komUNlnymi w h:m>inie do 14 dni od I!n ia u m;cW;:ania. 1\11 danej nieruchomlrlci pierwncgo miu dai..:• . 
W przy~kll tm,,"y o:Ianych b(d:fcy<'h poIbIa"~ uSla lmop ,,">,sokoki I\IIIrUlcJ ()plaly :til gospodamw'"K odpadami komumillymi wlt5<:kic l 
lIil:l'\ld'lom()sci jtS( obowi~ny ztoty' do 8unnislrza Mil~ 1Gminy Nowc Mi.5lO n~ dek""'q~ w Icrm inie dII 10 Moa miW¥:a oulr;pujllCC!O po 
mltS;~lI. W klorym nos'Wila. 1m;,,,, . 0p/I1f;: ZI gOiplklarowanie odpadami komWll.lllyllli w unienioTlC'j wy!.Ol<oSei uiuna si ~ u mi~i.tc. w ktorym 
11U14P,I. :ron!.". erak mo.Hiwokl ;dotC'llia dck l3111Cji unnicfl.z-.Hccj W)'SQk~ lobowi~i . u ~~~cczny. Wyj4l~k: w~lCjcl nicruehomoki 
mo~e uo!yt dcklarao:j~ lmniocj$.l.lj~~~ ~obo"'i~nic z powodLl ~mioc'ei m,rsuaiw:. '" ICrmillic do 6 mi~s~y ad dnililego ztial7.C'flia. 
KOfCll1 dd:luaeji ... pnypadku wys l1piocnil w zJotJ)l'I('j deklaracji bl ~06w rxhuniloW)'ch lub iMych OCl.ywis!y.h nm ylek b4dt wy~ln ;tma jej 
nltz 0!kIie ' 1ISlaloo m; ma. i.mi _' " 8 1 ~ liS 2 II5U 0nI IIItC 'a Pocb~kowi . 

O bjllsnienia 

I . Ola ka tdej nieruchomosci oaleiy zlotyc oddzjeln~ deklaracj~. 

2. Spos6b zbierani a odpad6w komunalnych b~dz ie podJegal kont rol L W przypadku stwierdzenia 
niedopeJnienia przez wlasciciela nieruchomoki obowi'lzku se leklywnego zbiernnia odpad6w komunalnych 
BumliSlrz Mias ta i Gm iny Nowe Miaslo okresli w drodze decyzji wysokosc oplaty za odbierani e odpad6w 
niesegregowa nych (zmieszanych). 
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3. W przypadku skladania jednej deklaracji przez wsp6twlascicieli deklaracjc;: wypehtiaj4 i podpisuj(J 
wsp6tw laSciciele. 

W przypadku nieruchomoki b¢Etcej przedmiotem mafteflskiej wsp6lnosci lIstawowej deklaracj~ 

wypelniajlJ i podpisuj ll oboje malronkowie. 

KJallzula informacyjna Rono 
Zgodnie zan. 13 us!. 1 i 2 TOzpon.lldzellia Parlamenru Europejskiego i Rady (UE) 20 161679 Zdnia 

27 kwieln ia 2016 r. w sprawie ochrony os6b rizycznych w zwillzXU z przelwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przeplywu lakich danych oraz uchylenia dyrek lYwy 95/46/ WE (ogolne rozpofZ1Jdzenie 
o ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05 .20 16, str. I), da lej "RODO", il1 fonnuj~, Ie: 

I . Administratorem przekaumych przez Pani/Pans danych osobowych jest Burmisll"'l Miasla j Gminy Nowe 
Miasto, ut. Apteczna 8, 09-1 20 Nowe Miasto. 

2. Administra tor wyznaczyl Inspeklora Ochrony Danych Osobowych, z kt6rym moina si~ skontaktowac 
poprlez e-ma il : iod@ugnowemiasto.pllub pisemnie oa adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe b~dll przecwarzane na podstawie art. 6 us!. 1 lit. c RODO oraz art. 6h 
pkt I ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach \II celu zwillzanym z reali zacj(J oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym i. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b~dq wylQcznie podmiory uprawnione do uzyskan ia danych 
osobowyCh na podslawie przepis6w prawa. 

5. PanilPana dane b¢q przechowywane pnez okres niezhc;:dny do rea lizacji wskazanyeh w pkl. 3 celu, a po 
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym prlez przepisy prawa. 

6. Posi ada PanilPan prawo ~dania od administratora dost~pu do swotch danych osobowyeh. ieh 
sprostowania, usuni~ia lub ograniczenia prletwarzania lub 0 prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przerwarzania, a takt e prawo do przenoszenia danych. 

7. Posiada Pa ni/Pan prawo wniesien ia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urz~du Oehrony 
Oanych Osobowych. 

8. Panil Paua da ne osobowe nie podlegaj<l zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

, 'r 
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Zalijcznik Nr 2 do Uchwa/y NR 252JXXXI[n021 

Rady Gminy Nowe Miaslo 

z dnia 30 grudnia 2021 T. 

Uk lad informacj i i powi~zan mi~dzy nimi w dek laracji 0 wysoko!ci oplaty zn gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Nazwa pola Typ pol. Obow iqzkowy Uwag; 
c  w sekwcncji/wyborze 
ca lkowi lC (TIN) 
z
znakowc 

B. OOOWJ'IZEK I CEL Pierwsza dek laracja Z Max 1 znak 
ZLOZENIA I (dzieil-rniesiac- rok) Dala Typ 
OEKLARACJl Nowa deklaracja  Z 

zmiana dan yc h ( data 
zaiSlnicnia zmia~) 
KOTekta dek!anlcjl Z 
w przypadku blr;dnie 
zlotonych danych (data 
zaislnienia zm ian) 

C. POOM IOT Wlasciciel Z Max I wak 
ZOBOWI-\ZANY DO nieruchomosci 
ZLOZEN IA Wsp61wl a~cicie l Z 
DEKLARACJl Uzvtkownik wieczystv Z 

Zarz:adca Z 
I nne podm ioty Z 
wladaj'lce 
nieruchomoscia 

O.DANE Osoba fl zyczna Z Max. I wak 
SKLA DAJ'IC EGO 
DEKLARACJll 

Osoba prawna Z 

Jednostka Z 
organizacyjna 
nieposiaciaj'lca 
osobowoSci Drawnej 
NazwiskolNazwa Z ,. Nazwisko Typ 

Nazwa Typ 

Imions Z T Imiona Typ 
NT telefonu / Adres e- C T Nr telefonu 
mail : Typ 

Adres e-mail 
Typ 

Numer Pesel IN IP C T PESEL Typ-
II znak6w 
NIPTv.=IO 

D.l. DANE Nazwi sko Z Nazwisko Typ 
WSP6LWLASCICIELA Imiona Z Imiona Tvn 

Nr telcfonu / Adres C Nr lelefonu 
e-mail : Tv. 
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Adres c-mall 
Typ 

Numer Pesel C PESELTyps 
II znak6w 

Adres (je~ !i inny nit. Z Adres Typ 
adres z D.2 .) 

0 .2.0ANE Ulica Z T Ulica Typ 

NJERUCHOMOSCI, 
NA KTOREJ Nr domu C T Dom TYD 
PO WSTAJf\ OOPADY Nr lokalu C N Lokal Typ . 

KOMUNALNE Miejseowosc Z T Miejseowo~~ 

Typ 

Kod pocztowy Z T Kod pocztowy 
Tvp 

Poezla Z T Poezla Typ 

NT ewidencyjny Z T Nr 
nieruchomosci ewidencyjny 
w rejestrze gruntow (nr Typ 
dzialki) 

0.3. AD RES DO Wojew6dzlwo Z T Wojew6dzlwo 
KORESPONDENCJI - Typ 
JESU JEST INNY NIt Powiat Z T Powiat TYD 
ADRESZD.2. Gmina Z T Gmina TYD 

Vlica Z T Ulica T}'lL 
Nrdomu C T OomTvp 
Nr lokalu C " LokalTyp 
M iejscowosc Z T Miejseowooc 

Typ 
Kad poczl0wy Z T Kod pocZlowy 

Typ 
Poezta Z T Poezia Typ 

E. OSWIADCZENJE 0twiadczam. t e na Z T Max I znak 
o POSIADANIU njeruehomo~ci znajduje 
KOMPOSTOWNIKA s;~ kompostownik . 

1 KOMPOSTOWA NIU w kl6rym komposl\tj~ 

BJOOOPADOW bioodpady. 

F. OPLATY ZA Liczba os6b Z T > :() 

G OSPODAROWANI E zamieszkuj<Jcych nn 
OOPADAMI nieruehomosci 

KOMUNALNYMJ  wskazaneiw ezdei 02: 

NIERUCHOMOSC Miesiycznn stawka Z T >:() 

ZAMIESZKALA oplaly okreSJona 
w Uehwale Rady Gminy 
Nowe M iaslO w sprawie 
wyboru metody 
ustalania aplaty za 
gospodarowanie 
odpadami }(:omunatnym i 
oraz ustalenia wysokasci 
stawki tej oplalY. 

, I zUosot><l 
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> 0T 
oplary (i loczyn il osci 
os6b z poz. 32 i stawki 
oplaty z poz. 33). 

ZWysokotc miesi ~cznej 

>=()T 
zwolnienia w ~kj 

z oplaly za 
gospodarowanie 
odpadam i komunalnymi 
wlascicieli 
nieruchomoSci 
zabudowanych 
budynkami 
mieszkalnymi 
jednorodzillnym i 
komposruj,!cych 
bioodpady stanQwi,!ce 
odpady komunalne 
w komposlowniku 
przydomowym od 

nieruchomosci . 


Kwota pnyslugujCjcego Z 

>=()Z T 
oplary po zwolnieniach 
(paz. 32 x paz, 33
poz. 35). rzVm ;es ;~cl 

Miesi~czda wysokosc 

Data Typ 
SKLAOAJACEJ 

Data wypelni enia Z T 
deklarac 'i 

G. POOPIS OSOBY 

OEKLARAC,m T opi s Czytelny podpis Z 

opis 

ORGANU 
POUCZEN IE 

Uwagi organu Z NH. AONOTACJE 

Niniejsza deklaracja slanowi podstaw~ do wystawienia tytulu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami uSlaW)' z17 czenvca 1966 .... 
o postl(powaniu egzekucyjnym wadministracji (I. j., Dz. U. z 2020 r, 
poz. 1427 z pOiR. 2m,). 
Wlak iciel nieruchomosci jest zobowi<Jzany zloZyc do Bunnisl17.8 Mias la 
; Ominy Nowe Miasto dekl aracjy Q wysokosci apiary za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w lenninie do 14 dni od dnia zami eszkania na danej 
nieruchomosci pierwszego mieszkanca. 
W przypadku zmiany danych byd4cych podstaw'! ustalenia wysokosci naleznej 
oplaty za gospodarowanie adpadami komunalnymi wlasci ciel nieruchomosci jest 
obowi4zany zloZyc do Bumlistrza Miasls i Gminy Nowe Mias lo nowl; deklaracjy 
w tcnninie do 10 dni a miesi~ca nast~puj'lcego po miesi<Jcu, w kt6rym nast'lpila 
zmiana. Oplaly za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokosci uiszcza s j~ za miesi1:lc, w klorym nasl<Jpila l miana. Brak motli wosci 
zlozenia deklaracji zmniejszajqcej wysokosc zobowi'lzan ia za okrcs wsteczny. 
Wyj'llek: w/asciciel nieruchomosci moie zlozyc deklaracjl( zmniejszaj"q 
zobowi<Jzanie z powodu smierci mieszkanca w lerm inie do 6 mies i ~cy ad dnia 
lego zdarzenia. 
Korekta deklaracji w przypadku wysI<lpienia w zlotonej deklaracji blyd6w 
rachunkowych lub innych oczywisrych omylek b~di wypetnienia jej 
ni ezgodni e z us\a1onyrni wymaganiami - art. 81 § I i § 2 uSlawy Ordynacja 
Podatkowa. 
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OBJASN1EN1A: 
 I. Dla katdej nieruchomosci oa lety zlotyc oddzieln<j deklaracj~. 
2. Spos6b zbierania odpad6w komunalnych ~d.zie podlegal kontroli. 
W przypadku sfWierdzenia niedopetnienia prLez wlasciciela nieruchomosci 
obowi~zkll selektywnego zbierania odpad6w komunalnych BunnislfZ Miasta 
i Gmin)' Nowe Miaslo okres]i w drodze decy:t:ji wysokosc aplaty za odbieranie 
odpad6w niesegregowanych zmieszanych. 
3.W przypadku sktadania jednej deklaracji przez wsp61wiaSc icieli dek laracjl,: 
wypelniajlJ i podpisuj'J wsp6lwlasciciele . 
W przypadku nie ruchomoSci b~dijcej prLedmiotem ma lzenskiej wsp61nosci 
ustawowej deklaracj~ wypelniaj<} i podpisuj<j oboje maltonkowie. 
KJauz-uJa informa cyjna RODO 
Zgodnie zan . 13 ust. I i 2 rozpol'UJdzeoia Parlamentu Europejsk iego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oc hrony os6b fi zycznych 
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi e swobodnego 
przepfywu takicb danyc h oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (og6lne 
rozporzqdzenie 0 ochrouie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.201 6, st!. I ), 
da lcj .,RODO", inforrnujy, i;e: 
I.Administralorem przekazanych przez Pani/Pana danych osobowych 

jest Bunnistrz Miasts i Gminy Nowe Miaslo, ul. Apteczna 8, 09- 120 
Nowe Miasto. 
2.Adrninislralor wyznaczyl Inspeklora Ochrony Danych Osobowych, z kl6rym 
moina si y skontaktowac poprzez e-mail : iod.@ugnowemiaslO.pllub 
pisemn ie oa adres siedziby admin istratora. 
) .PanilPana dane osobowe ~dlJ przetwarwne nil podslawie an . 6 us!.] IiI. c 
RODO oraz art. 6 h pkl 1 uSlawy 0 utrzymaniu czyslooci i porzlJdku w gminach 
w celu zwilJzanym z realizacjq oplary za gospodarowanie odpadami 
kOlUunalnymi . 
4.0dbiorcami Pani/ Pana danych osobowych b!fd~ wyl~cznie podmiocy 
uprawn ione do uzyskania danych osobowych na POdsl8wie przepis6w prawa. 
5.Pani/Pana dane ~dlJ przechowywane przez oktes nie7..~dny do rea lizacji 
wskazanych w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez olues oraz w zaluesie 
wymaganym przez przepisy prawa . 
6. Posiada Pani/Pan prawo zlJdania od admin istratora dosll;:pu do swoich danych 
osobowych, ieh sprostow8nia. usuniycia lub ograniczeni a przetwarunia lub 
o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego pnetwarzan ia, a takZe prnwo 
do przenoszenia danych. 
7.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organ u nadzorczego, kl6rym jest 
Prezes Urt~dy Ochrony Danych Osobowych. 
8.Pani/ Pana dane osobowe nie podlegaj'l zautomalYzowani u podej rnowaniu 
decvz' i forofilowaniut 
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Uzasadnienie 

w sprawie okrdlenia wzoru deklaracji 0 wysoko~ci oplaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi skladanej przf'Z wlasciciela nieruchomosci, 

Zgodnie z Rozpor2'1dzeniem Rady Minis!r6w z dni3 30 Jipca 2021 r. w sprawie ustalenia gran ic 
niekt6rych gmin i miasl oraz nadania nieklorym miejscowoSciom status mjaSla (Dz. U. z 2021 r. poz. 1395) 
Nowe Miasto otrzymalo status miasta, dlatego Rada Gminy Nowe MiaslO zobowi<Jzan3 j esl do aktualizacji 
zal<Jcznika pod nazwiJ "Deklaracja 0 wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komuna1nymi dla 
nieruchomosci zamicszkal ych", wlasciciel nieruchomosci sklada dokument do Urze;du Miasta i Ominr 
Nowe Mias(o, a organem wlaSciwymjest Burmistrz Miasta j Gmioy Nowe Miasto . 

y 
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