
UCHWAŁA NR Xl/ 65/19 
RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje s ię domek letniskowy, 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

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 (Dz. U. z 2019 r . poz. 506, poz. 1309, poz.1571, poz.1696, poz. 1815) oraz 
art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1454, poz. 1629, z 2019 r. poz. 730, poz. 1403, poz. 1579} uchwala się, co następuje: 

§ 1. § 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. § 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Regnów obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Regnów w terminach: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub 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. 

§ 3. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być 
przesyłana w formie elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji 

Publicznej, zwanej dalej ePUAP. 

2. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymaga 
wypełnienia formularza deklaracji umieszczonego w miejscu wskazanym w ust. 1. 

3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwa lifikowanego certyfikatu, w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania o raz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r . 
poz.162} lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej ePUAP, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacj i działa lności podmiotów real izujących 

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

4. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji określa się w formacie 

danych XML. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr Vl/36/15 Rady Gminy Regnów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracj i o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku (Dz. 

Urz. Woj . Łódzkiego z 2015 r. poz. 1883}. 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 

w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku. 

Przewodniczący Rady 

0~ 
Sławomir Dudek 

Id: E62D829F-C2E7-4501-A215-C344105D89D5. Podpisany Strona 2 



Załącznik do uchwały Nr Xl/65/19 

Rady Gminy Regnów 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ 
WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

Podstawa prawna: Ustawa dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U . z 2018 r., poz.1454 z 
późn.zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości poło!onej na terenie Gminy Regnów, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykonystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Miejsce składania: 
Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95 96-232 Regnów 

Termin składani a : 
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoki pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych; 
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą 
ustalenia wysokości należnej oplatv 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację 

WÓJT GMINY REGNÓW 
REGNÓW 95 

96-232 REGNÓW 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Rodzaj deklaracji 

□ pierwsza deklaracja 

□ zmiana danych w deklaracj i - data zaistniałej zmiany .................... (dz ień-miesiąc-rok) 
o korekta danych w d eklaracji - data zaistniałej zmiany ................... (dzień-miesiąc-rok) 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
o właściciel nieruchomości 
o współwłaściciel nieruchomości 

o użytkownik wieczysty nieruchomości 
o najemca/dzierżawca nieruchomości 

o inny podmiot władający nieruchomością 
D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoba fizyczna 

3. Nazwisko 1 4. Imię 
5. Data urodzenia 6. PESEL 7. Telefon/e-mail (wpis dobrowolny) 

D.2. Adres zamieszkania/ Adres siedziby 

8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

11. Gmina 12. Numer domu 13. Nr lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 
E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli jest inny niż w części D.2) 

17.Kraj I 1s. Województwo I 19. Powiat 
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20. Gmina I 21. Ulica I 22. Numer domu 1 23. Numer lokalu 

G. DANE NIERUCHOMOŚCI, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
(*pole wypełnia się tylko w przypadku braku numeru porządkowego nieruchomości) 

24. Nr ewidencyjny działki/działek* I 2s. Miejscowość 
26. Kod pocztowy I 27. Poczta I 2s. Numer domu 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZEBRANYMI W SPOSÓB 

SELEKTYWNY1 

Ryczałtowa stawka opłaty (określona w uchwale Rady Gminy Regnów w 
sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 
rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej 29 .................................. 21 

n ieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe) 
30. Informuję, że korzystam z nieruchomości w okresie: 

od ..................................................... do ...................................................... 

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

Miejscowość i data I Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 

H. ADNOTACJE ORGANU 

POUCZENIE 

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. z 2018r. 

poz. 1314 z późn. zm.). 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Regnów określa w drodze 

decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

OBJAŚNIENIA 

1) Zgodnie z art. S ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie oraz sposobem określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1. 

2) Deklarację należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami. 

3) W części B. należy zaznaczyć: 

a) ,,Pierwsza deklaracja"- gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy, tj. w terminie 14 dni od 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych; 

b) ,,zmiana danych w deklaracji"- gdy deklaracja jest składana w związku ze zmianą danych będących 
podstawą ustalenia wysokości i należnej opłaty, należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; 

c) ,,korekta danych w deklaracji" - gdy wystąpił błąd po stronie deklarującego w złożonej deklaracji. 
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.. . 

4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu złożenia deklaracji zmieniającej lub zmiany stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 60 ustawy ucpg. 

5) Opłatę należy wnosić z góry bez wezwania za cały rok do dnia 30 lipca każdego roku przelewem na 
wyodrębniony numer rachunku bankowego. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

z 27.04.2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - uprzejmie informujemy, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Regnów. Dane kontaktowe: adres: 
Regnów 95, 96-232 Regnów, telefon: +048 (46) 813-16-23 e-mail: ugregnow@pro.onet.pl. 

2. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy 
się zgłaszać na adres: lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, w tym ewidencji deklaracji, określenia wysokości i poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu, o którym 
mowa w pkt. 3 oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. 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 świadczące usługi 
informatyczne. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w 
granicach określonych w Rozdziale Ili RODO). 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem 
ustawowym. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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