DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 21 maja 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Elżbieta Maria Majewska-Góral
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UCHWAŁA NR XX/126/2020
RADY GMINY LIPIE
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz warunków i trybu składania deklaracji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6n w zw. z art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
Rada Gminy Lipie
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklaracje, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć osobiście lub za
pośrednictwem pełnomocnika w Urzędzie Gminy Lipie lub przesłać do Urzędu Gminy Lipie listownie lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o których mowa w § 1 ust. 1, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
1) format elektroniczny deklaracji określa się jako format danych XML oraz określa się w załączniku nr 2 do
uchwały układ informacji i powiązań miedzy nimi;
2) właściciel nieruchomości może przesłać deklarację w formie elektronicznej:
a) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej „ePUAP'” pod
adresem www.epuap.gov.pl, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.);
b) za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych Systemu Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej zwanej dalej „Platforma SEKAP” pod adresem www.sekap.pl.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–2–

Poz. 4077

§ 3. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.) albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zgodnie z art. 20a i 20ae ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 346 z późn. zm.) albo
3) podpisem składanym przy użyciu certyfikatu "CC-SEKAP", wystawiony przez Centrum Certyfikacji
SEKAP, który zgodnie z przepisami o informatyzacji, stosuje się do identyfikacji użytkownika w systemie
teleinformatycznym wykorzystywanym przez urząd do realizacji zadań publicznych.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/170/2016 Rady Gminy Lipie z dnia 23 września 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/126/2020
Rady Gminy Lipie z dnia 14 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI1)
POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa
prawna
Składający

Termin składania

Miejsce składania

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)
Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych
gminy Lipie, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42- 165 Lipie2)

A.ORGAN WŁAŚCIWY DO PRZYJĘCIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42- 165 Lipie
B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(proszę zaznaczyć stawiając znak „X” w odpowiednim polu)
Pierwsza deklaracja (wpisać datę powstania obowiązku ponoszenia opłaty)

dzień

miesiąc

rok

zmiana deklaracji (wskazać datę zaistnienia zmiany)
korekta deklaracji (wskazać okres, którego dotyczy korekta)

od
do

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
Właściciel
Współwłaściciel
Użytkownik wieczysty

Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem „X”)

Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w
zarządzie lub użytkowaniu
Inny podmiot ……………………….………..

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ I NIERUCHOMOŚCI
D1.Rodzaj podmiotu (proszę zaznaczyć jedno z poniższych pól znakiem „X”)
1. Osoba fizyczna

2. Osoba prawna

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

D2.Imię i nazwisko/Pełna nazwa
NUMER TELEFONU

D3.Identyfikator3)
PESEL

NIP

REGON

D4.Adres zamieszkania/siedziba składającego deklarację
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU
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D5.Adres do doręczeń (wpisać, jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby podany w poz. D4.)
KRAJ

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

ULICA

NR DOMU

MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

POCZTA

NR LOKALU

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Należy podać adres nieruchomości. Jeśli nieruchomość nie posiada adresu opisać lokalizację punktu wytwarzania odpadów.
ULICA
MIEJSCOWOŚĆ
NR DOMU
NR LOKALU
Opis lokalizacji punktu wytwarzania odpadów. Nr i obręb geodezyjny działki, na której położony jest punkt.

F.WYLICZENIE WYSOKOŚCI MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
F1. NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części E i F1

Stawka opłaty4)
(zgodnie z obowiązującą uchwałą)
zł/ osoba/ miesiąc

Wysokość opłaty
miesięcznej5)
zł/ miesiąc

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E i F1 deklaracji posiadam
kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 TAK  NIE
(odpowiednie zaznaczyć znakiem „X”, należy wybrać jedną możliwość)
W przypadku zaznaczenia opcji TAK należy wpisać wysokość zwolnienia i wyliczyć kwotę zwolnienia oraz wysokość
miesięcznej opłaty po odliczeniu kwoty zwolnienia
Wysokość zwolnienia 6) (zgodnie z obowiązującą uchwałą wysokość zwolnienia na jednego
mieszkańca miesięcznie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących
bioodpady)
zł/ osoba/miesiąc
Kwota zwolnienia (Wysokość zwolnienia pomnożyć razy liczbę osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części E i F1)

zł/ miesiąc

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
po odliczeniu zwolnienia (od wysokości opłaty miesięcznej należy odjąć kwotę zwolnienia)

zł/ miesiąc

F2. INNA NIERUCHOMOŚĆ NIŻ WYMIENIONA W POZYCJI F1.
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazaną w części E i F2

Stawka opłaty4)
(zgodnie z obowiązującą uchwałą)

Wysokość opłaty
miesięcznej5)

zł/ miesiąc

zł/ miesiąc

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK
LETNISKOWY, LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE
REKREACYJNO–WYPOCZYNKOWE
Ilość nieruchomości

Ryczałtowa stawka opłaty4)
(zgodnie z obowiązującą uchwałą)

Wysokość opłaty rocznej7)
zł/ rok

H. ZAŁĄCZNIKI

zł/ rok
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I. I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:
Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora

Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd
Gminy Lipie jest Wójt Gminy Lipie z siedzibą
ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie,
tel.: 34 31 88 032, adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl

Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32,
wew. 36, e-mail: iod@lipie.pl.

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Lipie, związanym ze
złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
art.6 ust.1 lit.c RODO.

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom
przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia
określonych w umowie usług np. odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, a także zbierania odpadów komunalnych, serwisu, rozwoju
i utrzymania systemów IT.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do
którego dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa, a
następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza
przepisy RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania
danych

Pani/Pana prawa związane z
przetwarzaniem danych
osobowych

Informacja o zamiarze
przekazywania danych
osobowych do państwa
trzeciego lub orgfanizacji
międzynarodowej
Informacja
o dowolności lub obowiązku
podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do
których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. Nieprzedstawienie informacji oraz
dokumentów wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz
odpowiedzialność karno-skarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich
danych, nie będziemy mogli pobrać od Pani/Pana opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania
zmierzającego do wyegzekwowania należnej Gminie kwoty oraz brakiem
możliwości realizacji innych wniosków, dotyczących
usług
związanych
z
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lipe.
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Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

J. POUCZENIE
 Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia











17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn.
zm.).
Niniejszą
deklarację
należy
złożyć
w
siedzibie
Urzędu
Gminy
Lipie,
ul. Częstochowska 29, bądź przesłać drogą pocztową lub elektroniczną.
Osoby fizyczne wpisują PESEL. Pozostałe podmioty NIP i REGON. W przypadku braku nr PESEL
należy podać nr paszportu lub karty stałego pobytu. W przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, należy uzupełnić dane jak dla osoby fizycznej.
Stawka opłaty wynika z obowiązującej uchwały rady gminy Lipie w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wysokość opłaty miesięcznej stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz obowiązującej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej w odrębnej uchwale.
Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje właścicielowi
nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który posiada przydomowy
kompostownik i kompostuje w nim bioodpady, stanowiące odpady komunalne. Wysokość zwolnienia
została określona w odrębnej uchwale rady gminy Lipie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym. Kto złoży niezgodną ze stanem faktycznym informację o posiadaniu
kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
podlega karze grzywny. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości: nie posiada kompostownika
przydomowego lub nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne, lub uniemożliwia
wójtowi gminy lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości w celu
weryfikacji zgodności informacji dot. kompostownika i kompostowania bioodpadów ze stanem
faktycznym, wójt w drodze decyzji, stwierdza utratę prawa do zwolnienia.
Wysokość rocznej opłaty ryczałtowej stanowi iloczyn ilości nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz obowiązującej stawki opłaty ryczałtowej.
Podanie telefonu kontaktowego jest dobrowolne. Dane kontaktowe będą wykorzystywane w celu
realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korekty deklaracji, w której należy wskazać okres,
którego korekta dotyczy (art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa).
W przypadku wyboru innego podmiotu władającego nieruchomością należy okazać lub załączyć
dokumenty potwierdzające, iż składający jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach(np. kopię umowy najmu itp.)

K. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/
OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

…………………………..
data

…………………………………
czytelny podpis

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–7–

L. ADNOTACJE ORGANU

Data (dzień-miesiąc-rok)

Podpis przyjmującego formularz
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/126/2020
Rady Gminy Lipie
z dnia 14 maja 2020 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="styl_rwd.sekap.pl_wzor_2020_05_17_2838_.xsl"?>

<Dokument xmlns="http://rwd.sekap.pl/wzor/2020/05/17/2838/">
<OpisDokumentu>
<CID
xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">kjakdfnileymxqvsoske@pfe</CID>
<OpisDokumentu xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">Deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</OpisDokumentu>
</OpisDokumentu>
<DaneDokumentu>
<Naglowek xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">
<NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi</NazwaDokumentu>
</Naglowek>
<Data xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" typDaty="opublikowany">
<Czas>2020-05-17</Czas>
</Data>
<Adresaci xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">
<Podmiot xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
<Instytucja xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">
<NazwaInstytucji>Urząd Gminy Lipie</NazwaInstytucji>
<Adres xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<Miejscowosc>Lipie</Miejscowosc>
</Adres>
</Instytucja>
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</Podmiot>
</Adresaci>
<Nadawcy xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/">
<Podmiot xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/">
<Instytucja xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/">
<NazwaInstytucji>Urząd Gminy Lipie</NazwaInstytucji>
<Adres xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<KodPocztowy>42-165</KodPocztowy>
<Poczta>Lipie</Poczta>
<Miejscowosc>Lipie</Miejscowosc>
<Ulica>Częstochowska</Ulica>
<Lokal>29</Lokal>
</Adres>
</Instytucja>
</Podmiot>
</Nadawcy>
</DaneDokumentu>
<TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">
<Zrodlo>Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/126/2020 Rady Gminy Lipie z dnia 14 maja
2020r.</Zrodlo>
<PodstawaPrawna>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm)</PodstawaPrawna>
<Skladajacy>Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych gminy
Lipie, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.</Skladajacy>
<TerminSkladania>14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca
lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.</TerminSkladania>
<MiejsceSkladania>Urząd Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42- 165 Lipie</MiejsceSkladania>
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<AOrganWlasciwy>Wójt Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29, 42- 165 Lipie</AOrganWlasciwy>
<Data>2020-05-18</Data>
<BObowiazekZlozenia>
<Pierwsza>
<Data/>
</Pierwsza>
</BObowiazekZlozenia>
<CSkladajacyDeklaracje>
<RodzajSkladajacegoDeklaracje>
<Wlasciciel>true</Wlasciciel>
</RodzajSkladajacegoDeklaracje>
</CSkladajacyDeklaracje>
<DDaneskladajacego>
<DaneIdentyfikacyjne>
<OsobaFizyczna>
<Ddwa>
<Nazwisko xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
rodzajCzlonu="pierwszy"/>
<Imie xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/>
</Ddwa>
<Dtrzy>
<PESEL xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/>
</Dtrzy>
<DczteryAdresZamieszkania>
<KodPocztowy xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">42165</KodPocztowy>
<Poczta xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">Lipie</Poczta>
<Miejscowosc
xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">Lipie</Miejscowosc>
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<Ulica
xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">Częstochowska</Ulica>
<Budynek xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/>
<Lokal xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">29</Lokal>
</DczteryAdresZamieszkania>
</OsobaFizyczna>
</DaneIdentyfikacyjne>
</DDaneskladajacego>
<EDaneNieruchomosci>
<Adres xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/">
<Miejscowosc/>
<Budynek/>
</Adres>
<OpisLokalizacji>
<Opis/>
</OpisLokalizacji>
<NrDzialki>
<Numer/>
</NrDzialki>
</EDaneNieruchomosci>
<KlauzulaRodo>
<Zgodnie>
<Rodo1>Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd
Gminy Lipie jest Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032,
adres e-mail: sekretariat@uglipie.pl</Rodo1>
<Rodo2>Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Marcin Karpik, tel. 34 318 80 32,
wew. 36, e-mail: iod@lipie.pl.</Rodo2>
<Rodo3>Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia systemu gospodarki
odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Lipie, związanym ze złożeniem deklaracji o
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wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pani/Pana dane będą przetwarzane na
podstawie przepisów prawa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO.</Rodo3>
<Rodo4>Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i
w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, a także zbierania odpadów komunalnych, serwisu, rozwoju i utrzymania
systemów IT.</Rodo4>
<Rodo5>Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do
którego dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa, a następnie zgodnie z
rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.</Rodo5>
<Rodo6>1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 3) Do wniesienia skargi do organu
nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /UODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy
RODO.</Rodo6>
<Rodo7>Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.</Rodo7>
<Rodo8>Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do
których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. Nieprzedstawienie informacji oraz dokumentów
wymaganych przepisami prawa podlega karom porządkowym oraz odpowiedzialność karnoskarbowej. Nadto, jeżeli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli pobrać od Pani/Pana
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania
zmierzającego do wyegzekwowania należnej Gminie kwoty oraz brakiem możliwości realizacji innych
wniosków, dotyczących usług związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w
Gminie Lipe.</Rodo8>
<Rodo9>Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i
4 RODO.</Rodo9>
</Zgodnie>
</KlauzulaRodo>
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