
UCHWAŁA NR XVIII/108/19
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  na terenie Gminy Gidle, zgodnie z załącznikiem 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy 
Gidle w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć:

1) osobiście w Urzędzie Gminy Gidle lub przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy Gidle, ul. Pławińska 22, 
97-540 Gidle,

2) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Gidle za pośrednictwem elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem /342a4jweku/SkrytkaESP jako załącznik do wniosku 
w pliku o formatach: PDF lub DOC.

2. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Gidle  pod  adresem 
www.bip.gidle.pl oraz  jako  formularz  w wersji  papierowej w Urzędzie Gminy w Gidlach.

§ 3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym „ePUAP” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Gidlach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Gidle  (Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 1506).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od 
1 lutego 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach

Leszek Kucharski
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/108/19

Rady Gminy w Gidlach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010).

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Gidle.

Miejsce składania: Urząd Gminy Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle (osobiście w sekretariacie UG). 
W formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Gidlach za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP) jako załącznik do wniosku w pliku o formatach: PDF lub DOC.

Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca  
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY GIDLE
ul. Pławińska 22
97-540 Gidle
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
□ PIERWSZA DEKLARACJA
□ ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI
    data powstania zmiany    dd/mm/rr ..................................
(zaznaczyć właściwe)
C. FORMULARZ PRZEZNACZONY DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
WŁAŚCICIEL ; DZIERŻAWCA ; NAJEMCA LOKALU ; UŻYTKOWNIK
(podkreślić właściwe)
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
D.1. Imię i nazwisko, Nazwa

PESEL ............................................                                          REGON..........................................
     (osoby fizyczne)            (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
D.2. ADRES ZAMIESZKANIA/ ADRES SIEDZIBY
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT

GMINA ULICA NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ TELEFON KONTAKTOWY

D.3. WYRAŻENIE ZGODY NA OTRZYMANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji drogą elektroniczną w sprawach związanych ze złożoną deklaracją i 
opłatami: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ na podany w deklaracji adres poczty elektronicznej
□ telefonicznie
□ nie wyrażam zgody
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E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
(jeżeli inny niż w rubryce D.2.)

GMINA ULICA NR DOMU/LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA

F. RODZAJ SKŁADAJĄCEGO (Zaznaczyć właściwe)

□ OSOBA FIZYCZNA

□ OSOBA PRAWNA

□ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

G. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU ODPADÓW

Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne

□ nie posiadam kompostownika i nie kompostuję w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne

H. WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY

Oświadczam, że: (zaznaczyć poprzez postawienie znaku  „x”)

□ gromadzę odpady w sposób selektywny

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. lub E. niniejszej deklaracji zamieszkuje:

............................................... osób.
(należy podać liczbę mieszkańców)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

(stawka opłaty x liczba osób zamieszkałych) ..............................zł
słownie złotych ..........................................................................................................

Kwota przysługującego zwolnienia z części opłaty od mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości, którzy 
kompostują bioodpady

 (liczba osób zamieszkałych x zwolnienie z części opłaty od mieszkańca, którzy kompostują bioodpady)
...................................................................................................... zł

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi po uwzględnieniu zwolnienia z 
części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(kwota miesięcznej opłaty pomniejszona o kwotę zwolnienia)

........................................................................................................ zł

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁĄDAJĄCEGO

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

..........................................                                                   ......................................................
(Miejscowość i data)                                                                     (czytelny podpis)

J. ADNOTACJE ORGANU
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POUCZENIE

1) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).

2) Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy 
organ określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod 
uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.

3) Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie polegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy 
wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

OBJAŚNIENIA

1. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana 
budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela 
nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnie 
mieszkaniową.

2. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu wpisuje się - nie posiadam

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gidle z siedzibą 97-540 Gidle, ul. 
Pławińska 22, tel. 34 3272027, e-mail: ug@gidle.pl

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 
może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę 
elektroniczną: iod@gidle.pl

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO, tzn. dane 
będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym bądź w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi, w szczególności w celu realizacji ustawowych zadań z zakresu administracji samorządowej 
nałożonych ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych, które przetwarzają dane na podstawie 
zawartej z nami umowy

- podmiotom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom 
usług IT; podmioty takie przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi 
poleceniami

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa: służbom, organom administracji publicznej, 
sądom i prokuraturze, komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym 
oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, innym osobom 
i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych
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5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy, w tym będącej 
następstwem prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia 
wniosku lub skargi, a po tym czasie przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat od końca roku 
kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone; dane te możemy jednak przetwarzać dłużej 
w sprawach, w których nie doszło do przedawnienia zobowiązania lub termin ten uległ wydłużeniu, 
a przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu, dla którego zebraliśmy Pani/Pana dane

6. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i/lub 
zameldowania) wynika z ustaw szczegółowych, w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania 
administracyjnego, rozpatrywanego wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia

7. Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna  Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 
podstawie Pani/Pana danych osobowych
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