
UCHWAŁA NR XVII/89/2020
RADY GMINY CZEMIERNIKI

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie 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 i 1579) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej 
przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.

2. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
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 którym nastąpiła 
zmiana.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych 
oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180);

2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi określa załącznik Nr 2 do uchwały;

3) deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej;

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym 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.) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP 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.).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 2176



§ 4. Traci moc  uchwała  Nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Czemierniki z dnia  z dnia 26 czerwca 2018 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 3290).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
1 maja 2020 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Bączek
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POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

1. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/89/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 31 marca 2020 r. 

D-O

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących 

właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 

władających nieruchomością. 

Termin składania: 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkaniowej 

pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych, albo 

też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - deklarację składa jedynie właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została 

wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 
Miejsce składania: Wójt  Gminy Czemierniki 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres siedziby wójta

URZĄD GMINY CZEMIERNIKI UL. ZAMKOWA 9, 21-306 CZEMIERNIKI 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. deklaracja - powstanie obowiązku od (data) ............……… 

☐ 3. korekta deklaracji

☐ 2. nowa deklaracja - zmiana danych od (data) ...........…… 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz ☐ 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną 

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj właściciela nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

☐ 1. osoba fizyczna ☐ 2. osoba prawna ☐ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

6. Nazwa pełna* / Nazwisko **

7. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię **

8. Identyfikator REGON (jeżeli obowiązuje 
składającego deklarację)

9. Numer PESEL ** 10. NIP (jeżeli obowiązuje składającego 
deklarację)

D.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu

18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 20. Poczta

21. Nr telefonu 22. Adres e-mail
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E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

23. Adres 

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
24. Rodzaj własności 
    ☐1. własność           ☐ 2. współwłasność 

25. Rodzaj posiadania samoistnego 

    ☐ 1. posiadanie            ☐ 2. współposiadanie 

 
26. Rodzaj użytkowania 

    ☐1. użytkowanie wieczyste   ☐ 2. współużytkowanie 

27. Rodzaj posiadania zależnego 

    ☐ 1. posiadanie            ☐ 2. współposiadanie 

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM MIESZKALNYM  

 

 

28. (Należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne  ☐ 

Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję bioodpadów stanowiących odpady komunalne ☐ 

 

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT (należy wybrać opcję właściwą dla danej nieruchomości) 

 

 

29.  

 
 

 

 
 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji zamieszkuje …….……………. osób  
                    (podać ilość mieszkańców) 

H. ZWOLNIENIA OD OPŁATY – DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

ZABUDOWANYCH JEDNORODZINNYMI BUDYNKAMI MIESZKALNYMI 

30. 

 
 

………………………. 

Liczba osób 
zamieszkująca 
nieruchomość 

X 

31. 

 

 
………………………. 

Kwota zwolnienia 
uchwalona przez Radę 
Gminy Czemierniki (zł) 

= 

32. 

 

    
………………………. 

Wysokość zwolnienia 
od opłat wynosi (zł) 

 

I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY                                                                            

I. 1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

33. 
 
 
 
………………………. 

Liczba osób 
zamieszkująca 
nieruchomość 

X 

34. 
 
 
 
……………………… 

Stawka opłaty - 

35. 
 
 
 
……………………. 

Kwota 
zwolnienia 

wyliczona w 
części H,  

(jeżeli nie dotyczy 
pominąć) 

= 

36. 
 
 
 
……………………….. 

Wysokość 
miesięcznej 

opłaty 
(zł) 
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I. 2.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH  

Pojemność 

Ilość 
worków/pojemników 

do zbierania 
odpadów 

komunalnych 

Stawka opłaty 

(zł) 

Miesięczna kwota opłaty (zł) 

(iloczyn liczby worków lub 

pojemników  i stawki opłaty) 

 

worek/pojemnik 60 l 37. 38. 39. 

worek/pojemnik 120 l 40. 41. 42. 

pojemnik 240 l 43. 44. 45. 

pojemnik 1100 l 46. 47. 48. 

pojemnik 7000 l 49. 50. 51. 

Łączna kwota miesięcznej opłaty (zł) 
(suma rubryk: 39, 42, 45, 48 i 51) 

52.                 

                             

K. PODPIS WŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

 
 53. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 

54. Podpis (pieczęć) właściciela  
      lub osoby władającej nieruchomością/ osoby reprezentującej  
 

  

L. ADNOTACJE WÓJTA 

 55. Uwagi organu  

 56. Data (dzień - miesiąc - rok) 
 

 

57. Podpis przyjmującego formularz 
 
 

 

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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).  
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L.  

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Czemierniki reprezentowana przez Wójta  
z siedzibą: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, e-mail: gmina@czemierniki.eu,  
tel. (83) 351-30-03. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji  
odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów 
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz: 
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   
( Dz. U. z 2019 poz. 2010),  
a także  
 - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
(Dz.U. 2019 r. poz. 1438 ze zm.) 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/89/2020

Rady Gminy Czemierniki

z dnia 31 marca 2020 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?>

<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-
events" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/ 
http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" >

<wyr:OpisDokumentu>

<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

<meta:RodzajKategorii>Wyróżnik</meta:RodzajKategorii>

</meta:RodzajDokumentu>

</wyr:OpisDokumentu>

<wyr:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości</str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:NazwaInstytucji>Urząd Gminy Czemierniki</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:KodPocztowy>21-306</adr:KodPocztowy>

<adr:Miejscowosc>Czemierniki</adr:Miejscowosc>

<adr:Ulica>ul. Zamkowa 9</adr:Ulica>

<adr:Kraj>PL</adr:Kraj>

</adr:Adres>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wyr:DaneDokumentu>
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<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

<wyr:Wartosc>

<wyr:NazwaDokumentu>Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości</wyr:NazwaDokumentu>

<wyr:RodzajDokumentu>wniosek</wyr:RodzajDokumentu><wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).</wyr:NazwaPodstawy></wyr:PodstawaPrawna><wyr:WaznoscWzoru 
typDaty="waznosci">

<meta:Od>2020-03-22</meta:Od>

</wyr:WaznoscWzoru>

<wyr:OpisWzoru>Wzór: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości</wyr:OpisWzoru>

</wyr:Wartosc>

</wyr:TrescDokumentu>

</wyr:Dokument>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

- <oxsl:stylesheet xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0" xmlns="http://liboi.lubelskie.pl/index-
formularze-xsd?def=552971" xmlns:oxsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

- <oxsl:template match="/">

- <html>

- <head>

<meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type"/>

</head>

- <body>

- <form>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:657px;">

<p align="center">POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, 
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB 
NIEBIESKIM KOLOREM.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>
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<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:100%;" width="100%">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:28.98%;height:19px;" colspan="4">

<p>1. Nr dokumentu</p>

</td>

- <td style="width:71.02%;height:19px;" colspan="8">

<p align="center">Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/89/2020 Rady Gminy Czemierniki z dnia 
31 marca 2020 r.</p>

</td>

<td style="height:19px;" height="19"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:57px;" colspan="12">

- <p>

<a/>

D-O

</p>

<h2 align="center">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI</h2>

<p align="center"> </p>

<p align="center"> </p>

<p align="center"> </p>

<p> </p>

<p> </p>

</td>

<td style="height:57px;" height="57"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td>

<p> </p>

</td>

- <td style="width:99.24%;height:11px;" colspan="11">

<p> </p>

</td>

<td style="height:11px;" height="11"> </td>
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</tr>

- <tr>

- <td style="width:27.12%;height:32px;" colspan="3">

<p>Podstawa prawna:</p>

</td>

- <td style="width:72.88%;height:32px;" colspan="9">

<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010).</p>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:27.12%;height:49px;" colspan="3">

<p>Składający:</p>

</td>

- <td style="width:72.88%;height:49px;" colspan="9">

<p>Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
innych podmiotów władających nieruchomością.</p>

</td>

<td style="height:49px;" height="49"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:27.12%;height:70px;" colspan="3">

<p>Termin składania:</p>

</td>

- <td style="width:72.88%;height:70px;" colspan="9">

<p>Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
mieszkaniowej pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów 
komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa jedynie właściciel nieruchomości 
wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty.</p>

<p> </p>

</td>

<td style="height:70px;" height="70"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:27.12%;height:29px;" colspan="3">

<p>Miejsce składania:</p>
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</td>

- <td style="width:72.88%;height:29px;" colspan="9">

<p>Wójt  Gminy Czemierniki</p>

</td>

<td style="height:29px;" height="29"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:32px;" colspan="12">

<p>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</p>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:45px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.06%;height:45px;" colspan="10">

<p>2. Nazwa i adres siedziby wójta</p>

<p> </p>

<p>URZĄD GMINY CZEMIERNIKI UL. ZAMKOWA 9, 21-306 CZEMIERNIKI</p>

</td>

<td style="height:45px;" height="45"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:33px;" colspan="12">

<p>B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p>

<p> </p>

</td>

<td style="height:33px;" height="33"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:13px;" colspan="2" rowspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.06%;height:13px;" colspan="10">

- <p>

3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

<em>(zaznaczyć właściwy kwadrat):</em>

</p>
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</td>

<td style="height:13px;" height="13"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:48.42%;height:32px;" colspan="6" rowspan="2">

- <p style="margin-left:-3.6pt;">

☐  1. deklaracja - powstanie obowiązku od

<em>(data)</em>

............………

</p>

<p style="margin-left:-3.6pt;">☐  3. korekta deklaracji</p>

</td>

- <td style="width:47.64%;height:32px;" colspan="4" rowspan="2">

<p style="margin-left:-3.35pt;"> </p>

<p style="margin-left:-3.35pt;"> </p>

<p style="margin-left:-3.35pt;"> </p>

<p style="margin-left:-3.35pt;"> </p>

<p style="margin-left:-3.35pt;"> </p>

- <p style="margin-left:-3.35pt;">

☐  2. nowa deklaracja - zmiana danych od

<em>(data)</em>

...........……

</p>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:7px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

<td style="height:7px;" height="7"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:32px;" colspan="12">

<p>C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI</p>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>

</tr>

- <tr>
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- <td style="width:3.94%;height:32px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.06%;height:32px;" colspan="10">

- <p>

4. Rodzaj podmiotu

<em>(zaznaczyć właściwy kwadrat):</em>

</p>

<p>☐ 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz                      ☐  2. współwłaściciel, współużytkownik lub 
współposiadacz</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:31px;" colspan="12">

<p>D. DANE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</p>

- <p align="center">

<em>* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną                                  ** - dotyczy podmiotu 
będącego osobą fizyczną</em>

</p>

</td>

<td style="height:31px;" height="31"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:32px;" colspan="12">

<h2>D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE</h2>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>
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</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:40px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.06%;height:40px;" colspan="10">

- <p>

5. Rodzaj właściciela nieruchomości

<em>(zaznaczyć właściwy kwadrat):</em>

</p>

<p align="center">☐ 1. osoba fizyczna                 ☐ 2. osoba prawna                 ☐ 3. jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej</p>

</td>

<td style="height:40px;" height="40"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:37px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.06%;height:37px;" colspan="10">

<p>6. Nazwa pełna* / Nazwisko **</p>

</td>

<td style="height:37px;" height="37"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:37px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.06%;height:37px;" colspan="10">

<p>7. Nazwa skrócona* / Pierwsze imię, drugie imię **</p>

</td>

<td style="height:37px;" height="37"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:42px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:33.62%;height:42px;" colspan="4">

- <p>
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8. Identyfikator REGON

<em>(jeżeli obowiązuje składającego deklarację)</em>

</p>

<p align="center"> </p>

</td>

- <td style="width:34.8%;height:42px;" colspan="4">

<p>9. Numer PESEL **</p>

</td>

- <td style="width:27.66%;height:42px;" colspan="2">

- <p>

10. NIP

<em>(jeżeli obowiązuje składającego deklarację)</em>

</p>

<p> </p>

</td>

<td style="height:42px;" height="42"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:32px;" colspan="12">

<h2>D.2. ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**</h2>

</td>

<td style="height:32px;" height="32"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:27px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:28.24%;height:27px;" colspan="3">

<p>11. Kraj</p>

</td>

- <td style="width:33%;height:27px;" colspan="4">

<p>12. Województwo</p>

</td>

- <td style="width:34.82%;height:27px;" colspan="3">

<p>13. Powiat</p>

</td>

<td style="height:27px;" height="27"> </td>

</tr>

- <tr>
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- <td style="width:3.94%;height:27px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:28.24%;height:27px;" colspan="3">

<p>14. Gmina</p>

</td>

- <td style="width:33%;height:27px;" colspan="4">

<p>15. Ulica</p>

</td>

- <td style="width:16.3%;height:27px;" colspan="2">

<p>16. Nr domu</p>

</td>

- <td style="width:18.54%;height:27px;">

<p>17. Nr lokalu</p>

</td>

<td style="height:27px;" height="27"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:31px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:28.24%;height:31px;" colspan="3">

<p>18. Miejscowość</p>

</td>

- <td style="width:17.36%;height:31px;" colspan="2">

<p>19. Kod pocztowy</p>

</td>

- <td style="width:50.46%;height:31px;" colspan="5">

<p>20. Poczta</p>

</td>

<td style="height:31px;" height="31"> </td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.94%;height:31px;" colspan="2">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:45.6%;height:31px;" colspan="5">

<p>21. Nr telefonu</p>

</td>
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- <td style="width:50.46%;height:31px;" colspan="5">

<p>22. Adres e-mail</p>

</td>

<td style="height:31px;" height="31"> </td>

</tr>

- <tr>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

- <td>

<p> </p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>
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<p> </p>

<p> </p>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:49px;">

- <p align="center">

<strong>D-O</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:49px;">

<p align="center">1/4</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:99%;" width="99%">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:30px;" colspan="13">

<h2>E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE</h2>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:31px;" colspan="13">

<h2>E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI</h2>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.84%;height:78px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.16%;height:78px;" colspan="12">

<p>23. Adres</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:31px;" colspan="13">

- <p>
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E. 2. TYTUŁ PRAWNY

<em>(zaznaczyć właściwy kwadrat)</em>

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.84%;height:39px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:48.5%;height:39px;" colspan="6">

<p>24. Rodzaj własności</p>

<p>    ☐1. własność                         ☐ 2. współwłasność</p>

</td>

- <td style="width:47.66%;height:39px;" colspan="6">

<p>25. Rodzaj posiadania samoistnego</p>

<p>    ☐ 1. posiadanie            ☐ 2. współposiadanie</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.84%;height:40px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:48.5%;height:40px;" colspan="6">

<p>26. Rodzaj użytkowania</p>

<p>    ☐1. użytkowanie wieczyste   ☐ 2. współużytkowanie</p>

</td>

- <td style="width:47.66%;height:40px;" colspan="6">

<p>27. Rodzaj posiadania zależnego</p>

<p>    ☐ 1. posiadanie            ☐ 2. współposiadanie</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:58px;" colspan="13">

- <p style="margin-left:12.3pt;">

<strong>F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA 
TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM BUDYNKIEM 
MIESZKALNYM </strong>

</p>

<p style="margin-left:12.3pt;"> </p>
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</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.84%;height:73px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.16%;height:73px;" colspan="12">

- <p>

<strong>28. </strong>

<em>(Należy zaznaczyć właściwy kwadrat)</em>

</p>

- <p>

<strong>Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 
stanowiące odpady komunalne</strong>

<strong>                   </strong>

<strong>☐</strong>

</p>

- <p>

<strong>Oświadczam, że nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne </strong>

<strong>☐</strong>

</p>

<p> </p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:40px;" colspan="13">

- <p>

<strong>G.</strong>

<strong>OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT </strong>

<em>(należy wybrać opcję właściwą dla danej nieruchomości)</em>

</p>

<p> </p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.84%;height:65px;">

<p> </p>

</td>
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- <td style="width:96.16%;height:65px;" colspan="12">

<p>29.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

- <p>

<strong>Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej, określonej w części E deklaracji 
zamieszkuje …….……………. osób</strong>

<br/>

- <strong>

<em>                                                                                                                                                                                                                                                      
</em>

</strong>

<em>(podać ilość mieszkańców)</em>

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:38px;" colspan="13">

- <p style="margin-left:10.5pt;">

<strong>H. ZWOLNIENIA OD OPŁATY – DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZABUDOWANYCH JEDNORODZINNYMI 
BUDYNKAMI MIESZKALNYMI</strong>

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:27.62%;height:117px;" colspan="3">

<p>30.</p>

<p> </p>

<p> </p>

- <p align="center">

<strong>……………………….</strong>

</p>

- <p align="center">

<strong>Liczba osób zamieszkująca nieruchomość</strong>

</p>

</td>
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- <td style="width:8.04%;height:117px;" colspan="2">

- <p align="center">

<strong>X</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:28.48%;height:117px;" colspan="4">

<p>31.</p>

<p> </p>

<p align="center"> </p>

- <p align="center">

<strong>……………………….</strong>

</p>

- <p align="center">

<strong>Kwota zwolnienia uchwalona przez Radę Gminy Czemierniki (zł)</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:8.8%;height:117px;" colspan="2">

- <p align="center">

<strong>=</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:27.04%;height:117px;" colspan="2">

<p>32.</p>

<p> </p>

<p>  </p>

- <p align="center">

<strong>……………………….</strong>

</p>

- <p align="center">

<strong>Wysokość zwolnienia od opłat wynosi (zł)</strong>

</p>

<p align="center"> </p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:32px;" colspan="13">

<h1>I. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY                                                                          </h1>

</td>

</tr>
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- <tr>

- <td style="width:100%;height:30px;" colspan="13">

<h1>I. 1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY</h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:19.48%;height:135px;" colspan="2">

<p>33.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>……………………….</p>

<p align="center">Liczba osób zamieszkująca nieruchomość</p>

</td>

- <td style="width:8.84%;height:135px;" colspan="2">

<p align="center">X</p>

</td>

- <td style="width:18.48%;height:135px;" colspan="2">

<p>34.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>………………………</p>

<p align="center">Stawka opłaty</p>

</td>

- <td style="width:8.46%;height:135px;" colspan="2">

<p align="center">-</p>

</td>

- <td style="width:17.4%;height:135px;" colspan="2">

<p>35.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p>…………………….</p>

<p align="center">Kwota zwolnienia wyliczona w części H,</p>

- <p align="center">

<em>(jeżeli nie dotyczy pominąć)</em>

</p>
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</td>

- <td style="width:8.62%;height:135px;" colspan="2">

<p align="center">=</p>

</td>

- <td style="width:18.74%;height:135px;">

<p>36.</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p align="center">………………………..</p>

<p align="center">Wysokość miesięcznej opłaty</p>

<p align="center">(zł)</p>

</td>

</tr>

- <tr>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>
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<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

- <tbody>
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- <tr>

- <td style="width:49px;">

- <p align="center">

<strong>D-O</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:49px;">

<p align="center">2/4</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width:100%;" width="100%">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:57px;" colspan="5">

<h2>I. 2.  DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI 
MIESZANYCH CZĘŚCIOWO ZAMIESZKAŁYCH I CZĘŚCIOWO NIEZAMIESZKAŁYCH</h2>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:26.34%;height:6px;" colspan="2">

<h1 align="center">Pojemność</h1>

</td>

- <td style="width:21.54%;height:6px;">

<h1 align="center">Ilość worków/pojemników do zbierania odpadów komunalnych</h1>

</td>

- <td style="width:19.02%;height:6px;">

<h1 align="center">Stawka opłaty</h1>

- <p align="center">

<strong>(zł)</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:33.1%;height:6px;">

<h1 align="center">Miesięczna kwota opłaty (zł)</h1>

- <p align="center">

<strong>(iloczyn liczby worków lub pojemników  i stawki opłaty)</strong>

</p>

<h1 align="center"> </h1>

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 2176



</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:26.34%;height:42px;" colspan="2">

<h1>worek/pojemnik 60 l</h1>

</td>

- <td style="width:21.54%;height:42px;">

<h1>37.</h1>

</td>

- <td style="width:19.02%;height:42px;">

<h1>38.</h1>

</td>

- <td style="width:33.1%;height:42px;">

<h1>39.</h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:26.34%;height:42px;" colspan="2">

<h1>worek/pojemnik 120 l</h1>

</td>

- <td style="width:21.54%;height:42px;">

<h1>40.</h1>

</td>

- <td style="width:19.02%;height:42px;">

<h1>41.</h1>

</td>

- <td style="width:33.1%;height:42px;">

<h1>42.</h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:26.34%;height:42px;" colspan="2">

<h1>pojemnik 240 l</h1>

</td>

- <td style="width:21.54%;height:42px;">

<h1>43.</h1>

</td>

- <td style="width:19.02%;height:42px;">

<h1>44.</h1>
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</td>

- <td style="width:33.1%;height:42px;">

<h1>45.</h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:26.34%;height:42px;" colspan="2">

<h1>pojemnik 1100 l</h1>

</td>

- <td style="width:21.54%;height:42px;">

<h1>46.</h1>

</td>

- <td style="width:19.02%;height:42px;">

<h1>47.</h1>

</td>

- <td style="width:33.1%;height:42px;">

<h1>48.</h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:26.34%;height:42px;" colspan="2">

<h1>pojemnik 7000 l</h1>

</td>

- <td style="width:21.54%;height:42px;">

<h1>49.</h1>

</td>

- <td style="width:19.02%;height:42px;">

<h1>50.</h1>

</td>

- <td style="width:33.1%;height:42px;">

<h1>51.</h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:66.9%;height:62px;" colspan="4">

<h1>Łączna kwota miesięcznej opłaty (zł)</h1>

- <p>

<em>(suma rubryk: 39, 42, 45, 48 i 51)</em>

</p>
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</td>

- <td style="width:33.1%;height:62px;">

<h1>52.               </h1>

<p>                           </p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:52px;" colspan="5">

<h2>K. PODPIS WŁAŚCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA</h2>

<h1> </h1>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.74%;height:37px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:44.14%;height:37px;" colspan="2" rowspan="2">

- <p>

53. Data wypełnienia deklaracji

<em>(dzień - miesiąc - rok)</em>

</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p align="center"> </p>

</td>

- <td style="width:52.12%;height:37px;" colspan="2" rowspan="2">

<p>54. Podpis (pieczęć) właściciela</p>

<p>      lub osoby władającej nieruchomością/ osoby reprezentującej</p>

<p> </p>

<p align="center"> </p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.74%;height:57px;">

<p> </p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:100%;height:47px;" colspan="5">
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<p>L. ADNOTACJE WÓJTA</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.74%;height:204px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:96.26%;height:204px;" colspan="4">

- <p>

<strong>55. Uwagi organu </strong>

</p>

</td>

</tr>

- <tr>

- <td style="width:3.74%;height:40px;">

<p> </p>

</td>

- <td style="width:44.14%;height:40px;" colspan="2">

- <p>

56. Data

<em>(dzień - miesiąc - rok)</em>

</p>

<p align="center"> </p>

<p align="right"> </p>

</td>

- <td style="width:52.12%;height:40px;" colspan="2">

<p>57. Podpis przyjmującego formularz</p>

<p> </p>

<p> </p>

</td>

</tr>

- <tr>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

<td> </td>

</tr>

</tbody>
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</table>

<p align="center"> </p>

- <p align="center">

<strong>Pouczenie</strong>

</p>

- <p>

<strong>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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).</strong>

</p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:49px;">

- <p align="center">

<strong>D-O</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:49px;">

<p align="center">3/4</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

- <p align="center">

<strong>OBOWIĄZEK INFORMACYJNY </strong>

</p>
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<p align="center"> </p>

- <p>

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L.

<br/>

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

</p>

- <ol>

- <li>

Administratorem Państwa danych jest

<strong>Gmina Czemierniki </strong>

reprezentowana przez

<strong>Wójta</strong>

<br/>

z siedzibą: ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, e-mail:

<a href="mailto:gmina@czemierniki.eu">gmina@czemierniki.eu</a>

,

<br/>

tel. (83) 351-30-03.

</li>

- <li>

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:

<a href="mailto:inspektor@cbi24.pl">inspektor@cbi24.pl</a>

lub pisemnie na adres Administratora.

</li>

- <li>

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

<a>realizacji zadań w zakresie organizacji  odbioru odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)</a>

<a> oraz:</a>

</li>

</ol>

- <p style="margin-left:1cm;">

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

<br/>

( Dz. U. z 2019 poz. 2010),

</p>
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<p style="margin-left:1cm;">a także</p>

- <p style="margin-left:1cm;">

- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

<br/>

(Dz.U. 2019 r. poz. 1438 ze zm.)

</p>

- <ol>

- <li value="4">

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu

<br/>

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,

<br/>

w tym przepisów archiwalnych.

</li>

<li value="5">Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu.</li>

<li value="6">Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).</li>

<li value="7">W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa:</li>

</ol>

- <ol style="list-style-type:lower-alpha;">

<li>prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;</li>

<li>prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;</li>

<li>prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;</li>

- <li>

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

- <ol>

- <li value="8">

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

<a/>

</li>

<li value="9">Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa.</li>

</ol>

</li>

</ol>
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<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

<p> </p>

- <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">

- <tbody>

- <tr>

- <td style="width:49px;">

- <p align="center">

<strong>D-O</strong>

</p>

</td>

- <td style="width:49px;">

<p align="center">4/4</p>

</td>
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</tr>

</tbody>

</table>

<p> </p>

</form>

</body>

</html>

<hr/>

Nazwa formularza:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Nazwa"/>

[

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Tytul/Id"/>

]

<br/>

Data wypełnienia:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/Data"/>

<br/>

Sposób dostarczenia odpowiedzi:

<oxsl:value-of select="Dokument/DaneDokumentu/FormaOdpowiedzi"/>

</oxsl:template>

</oxsl:stylesheet>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xsd:schema

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"

xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"

xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"

xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"

xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"

xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

targetNamespace="http://liboi.lubelskie.pl/index-formularze-xsd?def=552971" 
attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified">

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"/>
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<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" 
schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"/>

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" 
schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:element name="Dokument" type="DokumentTyp"/>

<xsd:complexType name="DokumentTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>

<xsd:element name="DaneDokumentu" type="DaneDokumentuTyp"/>

<xsd:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentuTyp"/>

<xsd:element name="Zalaczniki" type="ZalacznikiTyp" minOccurs="0" />

<xsd:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:sequence><xsd:element minOccurs="0" name="dane" 
type="xsd:string"></xsd:element></xsd:sequence>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DaneDokumentuTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Tytul">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Id" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Data" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:date" />

<xsd:element name="Adresaci">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Adresat" maxOccurs="1" minOccurs="1">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>
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<xsd:element name="Nazwa" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Adres" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="Nadawcy">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="Nadawca" maxOccurs="1" minOccurs="1">

<xsd:complexType>

<xsd:sequence>

<xsd:element name="ID" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:long" />

<xsd:element name="Login" maxOccurs="1" minOccurs="1" type="xsd:string" />

<xsd:element name="OsTyp" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="OsId" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />

<xsd:element name="OsStan" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:long" />

<xsd:element name="Imie1LubNazwaSkrocona" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Imie2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Nazwisko1LubNazwaPelna" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" 
/>

<xsd:element name="Nazwisko2" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="PeselLubRegon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Kraj" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Miejscowosc" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Ulica" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="NrDomu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="NrLokalu" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="KodPocztowy" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Poczta" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Telefon" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

<xsd:element name="Email" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>
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</xsd:element>

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:element>

<xsd:element name="FormaOdpowiedzi" maxOccurs="1" minOccurs="0" type="xsd:string" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ZalacznikiTyp">

<xsd:sequence>

<xsd:element name="zalacznik" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xsd:sequence>

</xsd:complexType>

</xsd:schema>

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 2176


		2020-04-06T12:45:19+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




