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UCHWAŁA NR XXXIX/245/2022
RADY GMINY PARYSÓW
z dnia 10 lutego 2022 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Rada Gminy
Parysów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy
Parysów, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację o której mowa w § 1 składa się w terminach:
1) 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 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, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.
§ 3. Deklarację sporządzoną zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 1, właściciel nieruchomości składa
do Wójta Gminy Parysów:
1) w formie papierowej: osobiście w Urzędzie Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów lub za
pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl.
§ 4. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich
formatach elektronicznych wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września
2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów
elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 180).
2. Format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML.
3. Układ informacji i powiązań między nimi określa się w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
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4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.) lub podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.).
§ 5. Traci moc uchwała nr XXVII/162/2020 Rady Gminy Parysów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław Bogusz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/245/2022
Rady Gminy Parysów
z dnia 10 lutego 2022 r.
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:
Składający:
Miejsce składania
deklaracji:
Nazwa i adres siedziby
organu właściwego do
złożenia deklaracji:
Termin składania
deklaracji:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Parysów w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów
Wójt Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów

1) pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na
danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) zmiana deklaracji: 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.
A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

□ pierwsza deklaracja – obowiązuje od………………………………………………………
□ zmiana deklaracji – data powstania zmiany …………………………………………………..
□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data ustania obowiązku opłaty)………………………………………
B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
□ właściciel/ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty

□ zarządca/użytkownik
□ inny podmiot władający nieruchomością

C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących
osobami fizycznymi

Składający:
□ osoba fizyczna
□ osoba prawna
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Numer PESEL*/NIP**

Data urodzenia*

Imię ojca*

Imię matki*

Numer telefonu

Adres e-mail

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY**
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących
osobami fizycznymi
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta

C.3. ADRES ZAMELDOWANIA JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES Z CZĘŚCI C.2.
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Powiat
Nr domu
Poczta

Nr lokalu

C.4. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Miejscowość

Ulica

Nr domu/ nr działki (w
przypadku braku numeru
porządkowego)

D.1. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)

Oświadczam, że posiadam przydomowy kompostownik i kompostuję bioodpady stanowiące odpady
komunalne:
□ TAK
□ NIE
1.Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:
……….………… osób
2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
………………………………zł/osoba
3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (iloczyn liczby osób z pkt. 1 i stawki opłaty z pkt.
……….………… zł
2)
4. Kwota częściowego zwolnienia dla właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
………………………………zł
kompostowniku przydomowym (iloczyn liczby osób z pkt. 1 i
wysokości zwolnienia określonej uchwałą Rady Gminy Parysów)
5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi po odliczeniu częściowego zwolnienia (różnica
wysokości miesięcznej opłaty z pkt. 3 i kwoty zwolnienia z pkt.
……………………….………… zł
4)
D.2.
OBLICZANIE
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ
ODPADY KOMUNALNE
Na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej
deklaracji odpady komunalne gromadzone są

………..……………………
(pojemność pojemników na odpady)

Liczba pojemników w miesiącu***
….………………….……….
Miesięczna stawka opłaty za jeden pojemnik
………………………………zł
Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi (iloczyn liczby pojemników i stawki
opłaty)

……………………….………… zł

D.3.
OBLICZANIE
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, O
KTÓREJ MOWA W PKT D.1, A CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚĆ - O KTÓREJ MOWA W PKT D.2
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi
…………………………..………….zł
(suma opłat z punktu D1 i D2)
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D.4.
OBLICZANIE
WYSOKOŚCI
OPŁATY
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE:
Liczba domków letniskowych na nieruchomości albo innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno……………………………… sztuk
wypoczynkowe
Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego domku letniskowego na nieruchomości
………………………………… zł
albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Wysokość ryczałtowej rocznej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (iloczyn liczby domków letniskowych na
……………………………… zł
nieruchomości albo innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej rocznej stawki
opłaty)
E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………………
miejscowość i data
F. ADNOTACJE URZĘDOWE

……………………………………………………
(czytelny podpis)

POUCZENIE:
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1427 ze zm.).
2. Niezłożenie deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w niniejszej deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016 r.
Nr 119, s.1 ze zm.) – zwane dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, tel.
25 685 53 19.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@parysow.pl lub wysyłając pismo na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru
odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również
w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 888 ze zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
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5) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław Bogusz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/245/2022
Rady Gminy Parysów
z dnia 10 lutego 2022 r.
UKŁAD INFORMACJI I POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI
W DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Content>
<p>Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/245/2022</p><p>Rady Gminy Parysów</p><p>z dnia 10 lutego
2022 r.</p><p>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE </p><p>ODPADAMI
KOMUNALNYMI</p><p>Podstawa prawna: </p><p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach </p><p>(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze
zm.).</p><p>Składający:</p><p></p><p>Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Parysów
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, </p><p>Miejsce składania
deklaracji:</p><p>Urząd Gminy w Parysowie, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów</p><p>Nazwa i adres
siedziby organu właściwego do złożenia deklaracji:</p><p>Wójt Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441
Parysów</p><p>Termin składania deklaracji:</p><p>1) pierwsza deklaracja: w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych;</p><p>2) zmiana deklaracji: 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.
</p><p>A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem
X)</p><p>□ pierwsza deklaracja – obowiązuje
od………………………………………………………</p><p>□ zmiana deklaracji – data powstania zmiany
…………………………………………………..</p><p>□ ustanie obowiązku uiszczania opłaty (data ustania
obowiązku opłaty) ……………………………………………</p><p>B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
(należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)</p><p>□ właściciel/ współwłaściciel
□
zarządca/użytkownik</p><p>□ użytkownik wieczysty
□ inny podmiot władający
nieruchomością</p><p>C.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat
znakiem X)</p><p>*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli
nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</p><p>Składający:</p><p>□ osoba fizyczna
□ osoba
prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej</p><p>Nazwisko i imię* / pełna
nazwa**</p><p>Numer PESEL*/NIP**</p><p></p><p>Data urodzenia*</p><p>Imię ojca*</p><p>Imię
matki*</p><p>Numer telefonu</p><p>Adres e-mail</p><p>C.2. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES
SIEDZIBY**</p><p>*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli
nieruchomości nie będących osobami
fizycznymi</p><p>Kraj</p><p></p><p>Województwo</p><p>Powiat</p><p>Gmina</p><p></p><p>Ulica
</p><p>Nr domu</p><p>Nr lokalu</p><p>Miejscowość</p><p></p><p>Kod
pocztowy</p><p>Poczta</p><p>C.3. ADRES ZAMELDOWANIA JEŻELI JEST INNY NIŻ ADRES
Z CZĘŚCI
C.2.</p><p>Kraj</p><p></p><p>Województwo</p><p>Powiat</p><p>Gmina</p><p></p><p>Ulica</p><p
>Nr domu</p><p>Nr lokalu</p><p>Miejscowość</p><p></p><p>Kod pocztowy</p><p>Poczta</p><p>C.4.
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
</p><p>Miejscowość</p><p></p><p></p><p>Ulica</p><p>Nr domu/ nr działki (w przypadku braku numeru
porządkowego)</p><p>D.1. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY</p><p>OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU
BIOODPADÓW </p><p>(należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X)</p><p>Oświadczam, że posiadam
przydomowy kompostownik i kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne:</p><p>□ TAK
□ NIE</p><p>1.Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: </p><p></p><p>……….…………
osób</p><p>2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
</p><p></p><p>………………………………zł/osoba</p><p>3. Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby osób z pkt. 1 i stawki
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opłaty z pkt. 2)</p><p></p><p>……….………… zł</p><p>4. Kwota częściowego zwolnienia dla
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (iloczyn liczby osób
z pkt. 1 i wysokości zwolnienia określonej uchwałą Rady Gminy
Parysów)</p><p></p><p></p><p>………………………………zł</p><p>5. Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi po odliczeniu częściowego zwolnienia (różnica wysokości
miesięcznej opłaty z pkt. 3 i kwoty zwolnienia
z pkt. 4)</p><p></p><p></p><p>……………………….………… zł</p><p></p><p>D.2. OBLICZANIE
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE</p><p>Na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady
komunalne gromadzone są </p><p></p><p>………..……………………</p><p>(pojemność pojemników na
odpady)</p><p>Liczba pojemników
w miesiącu***</p><p></p><p>….………………….……….</p><p>Miesięczna stawka opłaty za jeden
pojemnik</p><p></p><p>………………………………zł</p><p>Wysokość miesięcznej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (iloczyn liczby pojemników i stawki
opłaty)</p><p></p><p></p><p>……………………….………… zł</p><p></p><p>D.3. OBLICZANIE
WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH CZĘŚĆ STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, O KTÓREJ MOWA W PKT D.1,
A CZĘŚĆ NIERUCHOMOŚĆ - O KTÓREJ MOWA W PKT D.2</p><p>Wysokość opłaty miesięcznej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi
</p><p></p><p></p><p>…………………………..………….zł</p><p>(suma opłat z punktu D1
i D2)</p><p>D.4. OBLICZANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE:</p><p>Liczba domków letniskowych na nieruchomości albo innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</p><p></p><p>………………………………
sztuk</p><p>Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe</p><p></p><p>………………………………… zł</p><p>Wysokość ryczałtowej rocznej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby domków letniskowych na nieruchomości
albo innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i ryczałtowej rocznej
stawki opłaty)</p><p></p><p>……………………………… zł</p><p></p><p>E. PODPIS
SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ</p><p></p><p></p><p>……………………………………………………</p><p>miejscow
ość i data</p><p></p><p></p><p>……………………………………………………</p><p>(czytelny
podpis)</p><p>F. ADNOTACJE
URZĘDOWE</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>POUCZENIE:</p><p>Nin
iejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze
zm.).</p><p>Niezłożenie deklaracji albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w niniejszej deklaracji skutkowało będzie wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).</p><p></p><p>OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
</p><p>Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016 r.
Nr 119, s.1 ze zm.) – zwane dalej: „RODO” informuję, że:</p><p>1) Administratorem Pani/Pana danych jest
Wójt Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów, tel. 25 685 53 19.</p><p>2) Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@parysow.pl
lub wysyłając pismo na adres Administratora. </p><p>3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).</p><p>4) Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. </p><p>5) Pani/Pana dane nie będą
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przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.</p><p></p><p>6)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).</p><p>7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:</p><p>a) prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii;</p><p>b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;</p><p>c)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;</p><p>d) prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);</p><p>8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.</p><p></p><p></p></Content>

Przewodniczący Rady
Marek Stanisław Bogusz

