
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/138/20 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy  

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713, 1378) art. 6m ust. 1a i 1b, art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzy-

stywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  położonych na terenie gminy Pęczniew, zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, składa się Wójtowi Gminy Pęczniew w terminie:  

1) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. 

2. Deklarację,  o której mowa w § 1 uchwały należy złożyć w jednej z form: 

1) papierowej: 

a) w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew, 

b) korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew; 

2) elektronicznej za pomocą Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl, jako 

załącznik w pliku o formatach PDF lub DOCX. 

3. Deklaracja przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrywana: 

1) 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 2020 r. poz. 1173); 

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 

568, 695, 1517). 

§ 3. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Pęczniew pod adresem 

www.peczniew.pl     oraz jako formularz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Pęczniew.  
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Pęczniew z 27 listopada 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieru-

chomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekrea-

cyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie gminy Pęczniew 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego  2015 r. poz. 4874). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady  

Gminy Pęczniew 

 

 

Jerzy Zych 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/138/20 

Rady Gminy Pęczniew 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNYCH 

NIERUCHOMOŚCI WYKORYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

( Dz. U. z 2020r. poz. 1439)  

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się do-

mek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe 

Miejsce składania: Urząd Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

Termin składania: - 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub po-

wstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych; - do 10 dnia miesiąca następu-

jącego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

A. ORGAN WŁAŚCIWY  

Wójt Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie 

znaku „X”) 

□ Pierwsza deklaracja   

 
Data powstania obowiązku opłaty 

□ Nowa deklaracja (zmiana danych)   

 
Data zmiany danych  

□ Korekta deklaracji (sprostowanie błędów)   

 
Data 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie 

znaku „X”)  

□ osoba fizyczna □ osoba prawna □ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć odpowiedni kwadrat poprzez postawienie znaku „X”): 

 □ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty  

□ jednostka organizacyjna albo osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

□ inny podmiot ............................................................................................................................... (podać rodzaj) 

Nazwisko i imię/pełna nazwa   

………………………………………………………………………….... 

Numer PESEL (osoba fizyczna)  Numer NIP (pozostałe podmioty nie będące osobami 

fizycznymi)  

Telefon kontaktowy  Adres e –mail 

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Kraj  

POLSKA 

Województwo  

ŁÓDZKIE 

Powiat  

PODDĘBICKI 

Gmina  

PĘCZNIEW 

Miejscowość  Ulica  

Numer domu  Kod pocztowy  

99-235 

Poczta  

PĘCZNIEW 
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E. ADRES ZAMIESZKANIA  

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Numer domu Kod pocztowy Poczta  

F. ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić jeżeli jest inny niż w części E) 

Kraj Województwo Powiat 

Gmina Miejscowość Ulica 

Numer domu Kod pocztowy Poczta  

F. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI 

D DEKLARACJI 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi za rok od nieruchomości na któ-

rej znajduje się domek letniskowy lub innej nieru-

chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe  

 

 

 

……………..….................. zł/nieruchomość 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą. 

 

 
………………………………………… ……………………………………… 

(miejscowość i data) (czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE ORGANU  

Data wpływu:  Podpis przyjmującego: 

POUCZENIE 

1. W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym stosowną uchwałą Rady Gminy Pęcz-

niew lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2020 r. poz.  1427, 1492) 

2. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uza-

sadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody. 

3. Sposób zbierania odpadów komunalnych będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązania się z obowiązku selektywnego zbie-

rania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji naliczy wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

OBJAŚNIENIA 

1) Pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć „X” w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie składał wcześniej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, której dotyczy deklaracja. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie  

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

2) Pole „nowa deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości. Nową deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w któ-
rym nastąpiła zmiana.  

3) Pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć „X” m.in. w przypadku błędu (np. oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej deklaracji. 

4) Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wyko-

rzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe składa odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości. 
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5) Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Pęczniew; 

6) Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określająca okres rozliczeniowy, reguluje odrębna uchwała Rady 

Gminy Pęczniew. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE I 119, s. 1) dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 

Pęczniew. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

email:  magdalena@kuszmider.com.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, w tym ewidencji deklaracji, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi, ulg w spłacie opłaty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o po-

stępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492), ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423) – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które 

na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, 

współpracujące i doradcze. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególno-

ści okresy przetwarzania danych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-

celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.) tj. B-5. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich spro-

stowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że przepisy prawa 

stanowią inaczej. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
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8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: ustawa z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), jest obligatoryjne. 

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji będących wyni-

kiem profilowania. 

10. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej. 

________________________________ 

(data i czytelny podpis) 
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