
RADA GMIN> 
ŁAŃCUT 

UCHWAŁA NRXV/188/19 
RADY GMINY ŁAŃCUT 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t . j . Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 6n ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t . j . Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2010) 

Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje: 

§ 1 . Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której 
mowa w § 1, należy złożyć: 

1. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana. 

3. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć: 

a) w Urzędzie Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w formie papierowej osobiście, 

b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wójt Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 
37-100 Łańcut, 

c) w formie elektronicznej: za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, poprzez 
wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego umieszczonego na elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej, zwany dalej „ePuap". 

§ 3. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona: 

1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. Usługi zaufania 
oraz identyfikacja elektroniczna ( t . j . Dz.U. z 2019 r. poz. 162), 

2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
( t . j . Dz.U. z 2019 r., poz. 700). 

§ 4. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi 
być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy 
Łańcut deklaracji przesłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez 
wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie 
przekazane do nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/200/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut. 

Id: 825A1C4C-0326-405D-8BF6-CA3831F856AD. Podpisany Strona 1 



§7 . Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady 
Gminy 
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Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XV/188/19 z dnia 26 listopada 2019 r. 

POLA J A S N E WYPEŁNIĆ RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI L I T E R A M I L U B KOMPUTEROWO 

D E K L A R A C J A O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI K O M U N A L N Y M I 

Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U . z 2019 r. poz. 2010). 

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości o których mowa w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, bądź 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

A. NAZWA I ADRES ORGANU, DO KTÓREGO SKŁADANA J E S T D E K L A R A C J A 

Wójt Gminy Łańcut 
ul. A. Mickiewicza 2a 
37-100 Łańcut 

Podstawa 
prawna: 

Składający: 

Informacja: 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA D E K L A R A C J I 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

T. 
• POWSTANIE OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA D E K L A R A C J I 

(dzień - miesiąc - rok) 

D ZMIANA D A N Y C H D E K L A R A C J I 
(dzień - miesiąc - rok) 

• K O R E K T A D E K L A R A C J I 
(dzień - miesiąc - rok) 

Uzasadnienie konieczności złożenia deklaracji zmieniającej/ korekty deklaracji (zaznaczyć właściwy 
kwadrat): 

• PRZYJAZD - ZAMIESZKANIE MIESZKAŃCA Z INNEJ GMINY 
I PRZYJAZD MIESZKAŃCA Z ZAGRANICY 
• ZGON OSOBY ZAMIESZKUJĄCEJ NA NIERUCHOMOŚCI 
• WYJAZD MIESZKAŃCA DO INNEJ GMINY 
I ZAMIESZKANIE NOWO NARODZONEGO DZIECKA 

Inny powód, podać jaki: 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
(zaznaczyć właściwy kwadrat): 

2. 
• • • • 
WŁAŚCICIEL/ UŻYTKOWNIK ZARZĄDCA/ INNA FORMA 
WSPÓŁWŁAŚCICIEL WIECZYSTY UŻYTKOWNIK WŁADANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ 
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D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

3. Imię: 

5. NIP: 

4. Nazwisko: 

6 PESEL: 

Adres zamieszkania składającego deklarację 

7. Gmina: 8. Miejscowość: 9. Ulica: 
10. Nr domu: 11. Nr działki (w przypadku 

nieruchomości nie posiadającej nr 
domu) 

12. Nr lokalu: 

13. Kod pocztowy: 14. Poczta: 

15. Numer telefonu: 

. , _—. . 

16. Adres poczty elektronicznej: 

E . ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (wypełnić 
wyłącznie jeśli jest inny niż adres zamieszkania wskazany w punkcie D) 

17. Gmina: 18. Miejscowość: 19. Ulica: 

20. Nr domu: 21. Nr działki: (w przypadku 
nieruchomości nie posiadającej nr 
domu) 

22. Nr lokalu: 

23. Kod pocztowy: 24. Poczta: 

DOTYCZY T Y L K O WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

25. Oświadczam, że na terenie nieruchomość zamieszkałej, wskazanej w część D lub E 
zamieszkuje osób. 

(należy podać liczbę osób zamieszkujących) 

26. • Łączna miesięczna wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku gdy na nieruchomości 
zamieszkuje od 1 - 4 osób* 

x 20,00 = zł/m-c 
(liczba osób) (stawka) 

27. • Łączna miesięczna wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w przypadku gdy na nieruchomości 
zamieszkuje 5 i więcej osób* 

98,00 zł/m-c 

28. Czy odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, wytworzone na terenie 
nieruchomości, będą przekazywane do odbioru? 

TAK 
NIE 
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29. Na terenie nieruchomości, wskazanej w części D lub E niniejszej deklaracji, posiadam przydomowy 
kompostownik. 

I TAK 
] NIE 

F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności wynikającej z art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958), oświadczam, że podane przeze mnie dane zawarte 
w niniejszej deklaracji są prawdą. 

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 

G. ADNOTACJE ORGANU 

Objaśnienia: 

* Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

a) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób - stawka opłaty wynosi 20,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, 
b) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób - stawka opłaty wynosi łącznie 98,00 zł miesięcznie. 

Pouczenie: 
1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm ). 
2. W przypadku gdy, właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą, zobowiązany jest złożyć deklaracje odrębnie dla każdej 
nieruchomości zamieszkałej, na której wytwarzane są odpady komunalne. 
3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, związanego ze śmiercią mieszkańca ( terminie do złożenie deklaracji wynosi 
wówczas do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia). 
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łańcut deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych. 
5. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do 
danych zawartych w deklaracji, wysokość należnej opłaty zostanie określona w drodze decyzji. 
6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
7. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje - w przypadku nieruchomości zamieszkałych - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec. 
8. W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu 
zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. 
9. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwala Rady Gminy Łańcut. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące informacje: 
Tożsamość i dane kontaktowe administratora 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łańcut reprezentowana przez Wójta Gminy Łańcut. 
Dane kontaktowe administratora: 
Urząd Gminy Łańcut 
ul. A. Mickiewicza 2a 
37-100 Łańcut 
TeŁ: 17 225-22-64, 17 225-22-65 
Adres e-mail: ug@gminalancut.pl 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: 
a) listownie na adres Urzędu Gminy Łańcut, 
b) telefonicznie 17 225-50-80, 
c) na adres e-mail iodo@gminalancut.pl 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
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korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele przetwarzania i podstawa prawna 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach: 
-prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut 
- przyjęcia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji należności. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustaw: 
-ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
-ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
-ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
Odbiorcy danych 
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych powyżej, dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu 
uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach 
której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych. 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
Prawa podmiotów danych 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do żądania ich sprostowania oraz prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była 
udzielona). 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 
Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

Oświadczam, że zapoznałam/ em się z powyższymi informacjami 

(data i czytelny podpis) 

Przewodniczący Rady Gminy 
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