
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/201/2020 

RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie 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. ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. poz. 1378)  oraz art. 6n 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. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa-

nej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wyko-

rzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Deklaracja, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć: 

1) pisemnie w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola lub, 

2) przesłać na adres Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola lub, 

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Zduńska Wola za pośrednictwem elektronicznej Plat-

formy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: 

PDF, DOC, ODT. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 elektro-

nicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgod-

nie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.). 

3. Wzór deklaracji będzie dostępny w pliku DOC, PDF, ODT, na stronie internetowej Gminy Zduńska Wo-

la www.gminazdunskawola.pl   w zakładce gospodarka odpadami oraz jako formularz w wersji papierowej w 

Urzędzie Gminy Zduńska Wola. 

§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć aktualizację deklaracji w 

terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 6678
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§ 4. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gmi-

ny Zduńska Wola zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypad-

ku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Sakiewa 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/201/2020 

Rady Gminy Zduńska Wola 

z dnia 26 listopada 2020 r. 
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Pouczenie: 

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (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). 

Objaśnienia: 

1) Właściciel nieruchomości może również złożyć deklarację poprzez: 

- przesłać na adres Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, 

- przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Zduńska Wola za pośrednictwem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o for-

matach: PDF, DOC, ODT. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwali-

fikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identy-

fikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-

tów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). 

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zduńska Wola deklarację o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieru-

chomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany 

złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych 

będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

Klauzura informacyjna:  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest Kamila Bułeczka, kontakt: iod@ugzw.pl. 
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3. Pani/ Pana/ Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu odbioru i zago-

spodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Zduńska Wola. 

4. Podstawą przetwarzania danych  jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oso-

bowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas ponoszenia obowiązku opłat związa-

nych z odbiorem odpadów komunalnych a następnie dane te będą archiwizowane zgodnie  Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-

rzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

9. Wobec Pana/Pani/Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

10. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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