UCH WAŁA Nr XVII/ 106/ 20
RADY GMINY STR Z ELEC Z K I
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm1) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm2) Rada Gminy Strzeleczki uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik numer 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.1. Deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości składa:
1) w formie papierowej: osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Urzędu Gminy
w Strzeleczkach, 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4;
2) w formie elektronicznej: w formacie xml za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w określonym do tego
formularzu, zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej gminy: www.strzeleczki.pl opatrzonym
bezpiecznym podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 162 z późn. zm.) lub profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
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.). Format elektroniczny oraz układ informacji i połączeń
między nimi określa załącznik numer 3 i 4 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację składa się w terminie:
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, lub określonej w deklaracji
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/250/17 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie określenia wzoru deklaracji
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Włodzimierz Wolny

1
2

Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815, 1571.
Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1579.
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DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Strzeleczki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat, uzupełnić datę)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□

pierwsza deklaracja od dnia …………………..

□

……………………………

korekta deklaracji od dnia

(dzień – miesiąc – rok)

□

zmiana danych zawartych w deklaracji od

(dzień – miesiąc – rok)

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

Uzasadnienie korekty/zmiany……………………………………………………………………………………………………..

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy kwadrat)
Składający:

□
□

właściciel

□

współwłaściciel

□

□

najemca, dzierżawca

zarządca nieruchomości

inny

Nazwisko i imię⃰ / pełna nazwa⃰⃰ ⃰

PESEL⃰ / NIP⃰ ⃰

C. ADRES ZAMIESZKANIA⃰ / ADRES SIEDZIBY⃰ ⃰
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

Adres poczty elektronicznej

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeśli inny niż powyżej)
Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

STRZELECZKI
Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku braku nr domu)
Lokalizacja miejsca odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają odpady)

E. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż powyżej)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

F. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (zakreślić właściwy kwadrat)
a) Rodzaj nieruchomości:

□

Jednorodzinna
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b) Popiół:

□

Deklaruję zapotrzebowanie na pojemnik – należy wpisać ilość pojemników (P):

120 l

240 l

c) Bioodpady:

□

Deklaruję, że prowadzić będę kompostownik we własnym zakresie

□ Deklaruję zapotrzebowanie na pojemnik - należy wpisać ilość pojemników (P):

120 l

240 l

d) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości

należy wpisać ilość pojemników (P) lub worków (W)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - Pojemniki
Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - Worki
Szkło – Worki

Papier - Worki

e) Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Liczba osób
zamieszkujących
nieruchomość

Stawka opłaty

Stawka opłaty przy
kompostowaniu
bioodpadów we
własnym
kompostowniku

1

30,00 zł

23,00

2

60,00 zł

46,00

3

90,00 zł

69,00

4

120,00 zł

92,00

5

150,00 zł

115,00

powyżej 5 osób
(podać sumę wszystkich
osób)

150 zł za pięć osób
i 5 zł dodatkowo od
każdej kolejnej osoby

…………………………….

Miesięczna wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zł
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i stawki)

115 zł i 5 zł
dodatkowo od
każdej kolejnej
osoby

Wysokość opłaty miesięcznej
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
(słownie
……….………………………………………………………………………………..……………..………...)
G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

.......................................................................
(miejscowość i data)

…………………………………….
(imię i nazwisko, czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU
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Pouczenie:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Wójta Gminy Strzeleczki w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2. 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 Wójtowi Gminy 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. W przypadku śmierci
mieszkańca dokonanie zmiany może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
3. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
w Strzeleczkach.
4. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1438 ze zm.).

Objaśnienia:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem
PESEL, nie prowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali
właścicieli nieruchomości.
2. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i podpisują
współwłaściciele.
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej deklarację
wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.
Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów
Urzędu Gminy Strzeleczki
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (RODO):
 Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,
 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60
(wew. 106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl
 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę
Strzeleczki
 Celem zbierania danych osobowych jest:
 realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,
 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy
jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą;
 jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy Strzeleczki.
 Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.
 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 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,
 Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
 Dane podajecie Państwo dobrowolnie.
…………………………………………………….
(Potwierdzenie zapoznania się z treścią)
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DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także
innych podmiotów władających nieruchomością.

Miejsce składania:

Urząd Gminy 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4

Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy Strzeleczki

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat, uzupełnić datę)
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:

□
□

pierwsza deklaracja od dnia ………………………………………..
zmiana danych zawartych w deklaracji od dnia

………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

□

korekta deklaracji

………………………………………………………………
(dzień – miesiąc – rok)

Uzasadnienie zmiany:…………………………………………………………………………………………………………………………...
Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81
ustawy Ordynacja podatkowa.

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy kwadrat)
Składający:
prawnej

□

Rodzaj podmiotu:

□

osoba fizyczna

właściciel

□

□

osoba prawna

współwłaściciel

□

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

najemca, dzierżawca

□

zarządca nieruchomości

□

inny

Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*/Identyfikacyjny NIP**

Numer Identyfikacyjny REGON**

C. ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

Adres poczty elektronicznej

D. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres siedziby)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon
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E. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA²)
Nazwisko i imię* / pełna nazwa**

Numer PESEL*/Identyfikacyjny NIP**

Numer Identyfikacyjny REGON**

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

F. ADRES DO KORESPONDENCJI – WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli jest inny niż powyżej)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

telefon

G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeśli inny niż
powyżej)
Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

STRZELECZKI
Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

H.
OPŁATA
MIESIĘCZNA
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKANCY ORAZ
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – ODPADY ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY
a) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości

należy wpisać ilość pojemników (P) lub worków (W)
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - Pojemnik
Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - Pojemnik lub worek
Szkło - Pojemnik lub worek
Papier - Pojemnik lub worek
Popiół – Pojemnik
Bioodpady – Pojemnik
b) Wysokość miesięcznej opłaty za opróżnienie pojemnika o określonej pojemności
Stawki opłaty

Zmieszane odpady komunalne

5,90 zł
11,80 zł
32,50 zł
54,10 zł

Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 660 l
Pojemnik 1100 l
c) Obliczenie stawki opłaty miesięcznej (zmieszane odpady komunalne):
Stawka opłaty
z pkt. b)

Opłata miesięczna za
gospodarowanie odpadami
w zł

Ilość pojemników

Pojemnik 120 l

x

=

Pojemnik 240 l

x

=

Pojemnik 660 l

x

=

Pojemnik 1100 l

x

=
suma
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d) Odpady zbierane selektywnie
Worek 120 l
Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 660 l
Pojemnik 1100 l

Metale, tworzywa
sztuczne oraz odpady
opakowaniowe
wielomateriałowe
16,90 zł
5,90 zł
11,80 zł
32,50 zł
54,10 zł

Szkło

Papier,
tektura

Popiół

Bioodpady

16,90 zł
5,90 zł
11,80 zł
32,50 zł
54,10 zł

16,90 zł
5,90 zł
11,80 zł
32,50 zł
54,10 zł

5,90
11,80
32,50
54,10

5,90
11,80
32,50
54,10

e) Obliczenie stawki opłaty miesięcznej (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, tektura, popiół,
bioodpady):
Stawka opłaty
z pkt. d)
Worek 120 l
Pojemnik 120 l
Pojemnik 240 l
Pojemnik 660 l
Pojemnik 1100 l

Opłata miesięczna za
gospodarowanie odpadami
w zł

Ilość pojemników / worków
x
x
x
x
x

=
=
=
=
=
suma

Łącznie wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynosi (suma punktów c i e):

(słownie
……….………………………………………………………………………………..……………..………...)
I.
OPŁATA
RYCZAŁTOWA
ROCZNA
ZA
GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI,
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY BĘDĄCE DOMKAMI
LETNISKOWYMI LUB INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI REKREACYJNYMI – ODPADY ZEBRANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY
Liczba budynków
letniskowych lub
nieruchomości:
Ryczałtowa roczna stawka
169,00
opłaty:
Roczna wysokość opłaty
(iloczyn liczby budynków
letniskowych
lub nieruchomości
i ryczałtowej stawki opłaty)
(słownie ……….………………………………………………………………………………..……………..………...)
Metale, tworzywa
sztuczne oraz odpady
Worki/pojemniki
Szkło
Papier
Bioodpady
Popiół
opakowaniowe
wielomateriałowe
Pojemnik 120 l
Worek 120 l

Zmieszane

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………….(miejscowość i data)……………………………………………… (imię i nazwisko, czytelny podpis)
F. ADNOTACJE ORGANU

Data i podpis pracownika
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Pouczenie
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Strzeleczki deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) 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 Wójtowi Gminy 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) Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
w Strzeleczkach.
4) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1438 ze zm.).
Objaśnienia:
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi
1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL,
nieprowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właścicieli
nieruchomości.
2. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli, deklarację wypełniają i podpisują
współwłaściciele.
W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej wspólności ustawowej, deklarację wypełniają
i podpisują oboje małżonkowie.

1)

Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów
Urzędu Gminy Strzeleczki
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO):
 Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki,
 Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel. 77 407 66 60
(wew. 106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl
 Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy Strzeleczki/Gminę
Strzeleczki
 Celem zbierania danych osobowych jest:
 realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,
 jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy Strzeleczki.
 Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.
 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi.
 Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia27 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.
 Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
 Dane podajecie Państwo dobrowolnie.
…………………………………………………….
(Potwierdzenie zapoznania się z treścią)
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 23 stycznia 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasisopen.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd">
<article lang="">
<para>DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM </para>
<para><para/>

</para>

<para>Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020
r.</para>
<para/>
<para>DEKLARACJA</para>
<para>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</para>
<para>NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA</para>
<informaltable frame="all">
<tgroup cols="2.113636363636364"><tbody><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para/><para>Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach</para><para>
(tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r., poz. 2010 z późn.).</para><para/><para>Składający:
Formularz przeznaczony
jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych </para><para>
oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością. </para><para/><para>Miejsce składania:
Urząd Gminy 47-364 Strzeleczki, ul.
Rynek 4</para><para/><para>Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy
Strzeleczki</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c8"><para/><para>A.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat, uzupełnić
datę)
</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para/><para>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
</para><para> □ pierwsza deklaracja od dnia ………………….. □ korekta deklaracji od
dnia ……………………………</para><para>
(dzień – miesiąc –
rok)
(dzień – miesiąc –
rok)</para><para>
</para><para> □ zmiana danych zawartych w deklaracji
od ………………………………….………</para><para>
(dzień – miesiąc – rok)</para><para> Uzasadnienie
korekty/zmiany……………………………………………………………………………………………………..
</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c8"><para/><para>B. DANE
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy kwadrat)</para></entry></row><row><entry
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namest="c1"
nameend="c8"><para/><para>Składający:
□ właściciel
□ współwłaściciel
□ naje
mca, dzierżawca
□ zarządca
nieruchomości</para><para>
□ inny
</para><para/></entry><
/row><row><entry namest="c1" nameend="c5"><para>Nazwisko i imię⃰ / pełna nazwa⃰⃰ ⃰
</para><para/></entry><entry namest="c6" nameend="c8"><para>PESEL⃰ /
NIP⃰ ⃰</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c8"><para/><para>C. ADRES
ZAMIESZKANIA⃰ / ADRES SIEDZIBY⃰ ⃰</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Kraj</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Województwo</para></entry><entry namest="c5"
nameend="c8"><para>Powiat</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Gmina</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c5" nameend="c7"><para>Nr
domu</para></entry><entry><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c5" nameend="c7"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry><para>Telefon</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Adres poczty elektronicznej</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para> D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(jeśli inny niż powyżej)</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Gmina</para><para>STRZELECZKI</para></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c5" nameend="c7"><para>Nr
domu</para></entry><entry><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c5" nameend="c7"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry><para>Telefon</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Obręb/arkusz/numer działki (w przypadku braku nr
domu)</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c8"><para>Lokalizacja miejsca
odbioru odpadów (gdy jest inna, niż adres nieruchomości, na której powstają
odpady)</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c8"><para>E. ADRES
DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż powyżej)</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Kraj</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Województwo</para></entry><entry namest="c5"
nameend="c8"><para>Powiat</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Gmina</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c5" nameend="c7"><para>Nr
domu</para></entry><entry><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c3"
nameend="c4"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c5" nameend="c7"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry><para>Telefon</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para/><para>F. Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej (zakreślić
właściwy kwadrat)</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>a) Rodzaj
nieruchomości:
□ Jednorodzinna
□ Wielorodzinna</para><pa
ra/><para/><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
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nameend="c8"><para/><para>b) Popiół:</para><para> □ Deklaruję zapotrzebowanie na pojemnik
– należy wpisać ilość pojemników (P): </para><para/><para/></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c8"><para>c) Bioodpady:</para><para/><para>□ Deklaruję, że prowadzić
będę kompostownik we własnym zakresie</para><para/><para>□ Deklaruję zapotrzebowanie na
pojemnik - należy wpisać ilość pojemników (P):</para><para/></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c8"><para>d) Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości </para><para> należy wpisać ilość
pojemników (P) lub worków (W)</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Pojemniki</para><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe Worki</para><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Szkło – Worki</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Papier - Worki</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>e) Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:</para></entry></row><row><entry><para>Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość</para></entry><entry namest="c2" nameend="c3"><para>Stawka opłaty
</para></entry><entry namest="c4" nameend="c6"><para>Stawka opłaty przy kompostowaniu
bioodpadów we własnym kompostowniku</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para>Miesięczna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zł
(iloczyn liczby osób zamieszkałych i
stawki)</para></entry></row><row><entry><para>1</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c3"><para>30,00 zł</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c6"><para>23,00</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para/></entry></row><row><entry><para>2</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c3"><para>60,00 zł</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c6"><para>46,00</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para/></entry></row><row><entry><para>3</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c3"><para>90,00 zł</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c6"><para>69,00</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para/></entry></row><row><entry><para>4</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c3"><para>120,00 zł</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c6"><para>92,00</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para/></entry></row><row><entry><para>
5</para></entry><entry
namest="c2" nameend="c3"><para>150,00 zł </para></entry><entry namest="c4"
nameend="c6"><para>115,00</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para/><para/></entry></row><row><entry><para>powyżej 5
osób</para><para>(podać sumę wszystkich
osób)</para><para/><para>…………………………….</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c3"><para>150 zł za pięć osób i 5 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby
</para></entry><entry namest="c4" nameend="c6"><para>115 zł i 5 zł dodatkowo od każdej
kolejnej osoby </para></entry><entry namest="c7"
nameend="c8"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c6"><para>Wysokość
opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:</para></entry><entry
namest="c7" nameend="c8"><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>(słownie
……….………………………………………………………………………………..……………..………...)</para></entry></row><r
ow><entry namest="c1" nameend="c8"><para/><para/></entry></row></tbody></tgroup>
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</informaltable>
<para/>
<informaltable frame="all">
<tgroup cols="1"><tbody><row><entry><para/><para>G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ </para><para/></entry></row><row><entry><para/><para/><para>..............................
.........................................
…………………………………….</para><para>(miejscowoś
ć i data)
(imię i nazwisko, czytelny
podpis)</para><para/></entry></row><row><entry><para/><para>H. ADNOTACJE
ORGANU</para><para/></entry></row></tbody></tgroup>
</informaltable>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para>Pouczenie:</para>
<orderedlist>
<listitem>
<para>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Strzeleczki w ciągu 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>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 Wójtowi
Gminy 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. W przypadku śmierci mieszkańca dokonanie
zmiany może nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. </para>
</listitem>
<listitem>
<para>Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna
uchwała Rady Gminy w Strzeleczkach.</para>
</listitem>
<listitem>
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<para>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1438 ze zm.).</para>
</listitem>
</orderedlist>
<para/>
<para>Objaśnienia:</para>
<para>*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi </para>
<para>**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</para>
<orderedlist>
<listitem>
<para>Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL, nie prowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują
pozostali właścicieli nieruchomości.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli deklarację wypełniają i
podpisują współwłaściciele.W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej
wspólności ustawowej deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. </para>
</listitem>
</orderedlist>
<para/>
<para/>
<para>Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów Urzędu
Gminy Strzeleczki </para>
<para>W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH</para>
<para/>
<para>Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (RODO):</para>
<orderedlist>
<listitem>
<para>Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364
Strzeleczki,</para>
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</listitem>
<listitem>
<para>Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel.
77 407 66 60 (wew. 106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy
Strzeleczki/Gminę Strzeleczki</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Celem zbierania danych osobowych jest:</para>
</listitem>
</orderedlist>
<orderedlist>
<listitem>
<para>realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub
gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą;</para>
</listitem>
<listitem>
<para>jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra
publicznego;</para>
</listitem>
</orderedlist>
<orderedlist>
<listitem>
<para>Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy
Strzeleczki.</para>
</listitem>
<listitem>
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<para>Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy 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,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Dane podajecie Państwo dobrowolnie.

</para>

</listitem>
</orderedlist>
<para/>
<para>
<para>

……………………………………………………….</para>
(Potwierdzenie zapoznania się z treścią) </para>

<para/>
<para/>
</article>
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/106/20
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 23 stycznia 2020 r.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook XML V4.1.2//EN" "http://www.oasisopen.org/docbook/xml/4.1.2/docbookx.dtd">
<article lang="">
<para/>
<para>DEKLARACJĘ WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM </para>
<para><para/>

</para>

<para>Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 23 stycznia 2020
r.</para>
<para>DEKLARACJA </para>
<para>O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</para>
<para>NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA</para>
<informaltable frame="all">
<tgroup cols="3.121621621621621"><tbody><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach</para><para>
(tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.).</para><para/><para>Składający:
Formularz
przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych </para><para>
oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających
nieruchomością. </para><para/><para>Miejsce składania:
Urząd Gminy 47-364 Strzeleczki ul.
Rynek 4</para><para/><para>Organ właściwy do złożenia deklaracji: Wójt Gminy
Strzeleczki</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c19"><para/><para>A.
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zakreślić właściwy kwadrat, uzupełnić
datę)
</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
</para><para> □ pierwsza deklaracja od
dnia ………………………………………..
</para><para> □ zmiana danych zawartych w
deklaracji
od dnia ………………………………….………</para><para>
(dzień – miesiąc – rok)</para><para> □ korekta
deklaracji
………………………………………………………………</para><para>
(dzień – miesiąc – rok)
</para><para>Uzasadnienie
zmiany:…………………………………………………………………………………………………………………………...</para><para
/><para>Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego
uzasadnienia przyczyny korekty – art.81</para><para>ustawy Ordynacja
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podatkowa.
</para><para>
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zakreślić właściwy
kwadrat)</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>Składający:
□ osoba fizyczna
□ osoba
prawna
□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej
</para><para> </para><para>Rodzaj
podmiotu: □ właściciel □ współwłaściciel □ najemca, dzierżawca □ zarządca
nieruchomości □ inny
</para><para/></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c19"><para>Nazwisko i imię* / pełna
nazwa**</para><para/><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c9"><para>Numer PESEL*/Identyfikacyjny NIP**</para><para/></entry><entry
namest="c10" nameend="c19"><para>Numer Identyfikacyjny
REGON**</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c19"><para/><para>C.
ADRES SIEDZIBY</para><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Kraj</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Województwo</para></entry><entry namest="c11"
nameend="c19"><para>Powiat</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Gmina</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Nr
domu</para></entry><entry namest="c17" nameend="c19"><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c19"><para>Telefon
</para></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c19"><para>Adres poczty
elektronicznej</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c19"><para>D. ADRES
DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż adres siedziby)</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Kraj</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Województwo</para></entry><entry namest="c11"
nameend="c19"><para>Powiat</para><para>
</para></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c4"><para>Gmina</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Nr
domu</para></entry><entry namest="c17" nameend="c19"><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c19"><para>Telefon </para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>E. DANE IDENTYFIKACYJNE
WSPÓŁWŁAŚCICIELA²)</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>Nazwisko i imię* / pełna
nazwa**</para><para/><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c10"><para>Numer PESEL*/Identyfikacyjny NIP**</para><para/></entry><entry
namest="c11" nameend="c19"><para>Numer Identyfikacyjny
REGON**</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Kraj</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Województwo</para></entry><entry namest="c11"
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nameend="c19"><para>Powiat</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Gmina</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Nr
domu</para></entry><entry namest="c17" nameend="c19"><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c19"><para>Telefon </para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>F. ADRES DO KORESPONDENCJI – WSPÓŁWŁAŚCICIELA (jeżeli jest inny niż
powyżej)</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Kraj</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Województwo</para></entry><entry namest="c11"
nameend="c16"><para>Powiat</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Gmina</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Nr
domu</para></entry><entry namest="c17" nameend="c19"><para>Nr
lokalu</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c19"><para>telefon</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para> G. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
(jeśli inny niż powyżej)</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Gmina</para><para>STRZELECZKI</para></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Ulica</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Nr
domu</para></entry><entry namest="c17" nameend="c19"><para>Nr
lokalu
</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c4"><para>Miejscowość</para><para/></entry><entry namest="c5"
nameend="c10"><para>Poczta</para></entry><entry namest="c11" nameend="c16"><para>Kod
pocztowy</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c19"><para>Telefon</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>H. OPŁATA MIESIĘCZNA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMIDLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKANCY ORAZ
NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH W CZĘŚCI ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIE ZAMIESZKUJĄ
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB
SELEKTYWNY</para><para/></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c19"><para>a)
Deklaracja zapotrzebowania na pojemniki do zbierania odpadów komunalnych odbieranych z terenu
nieruchomościnależy wpisać ilość pojemników (P) lub worków
(W)</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c19"><para>Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne - Pojemnik</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe Pojemnik lub worek</para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c19"><para>Szkło
- Pojemnik lub worek</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>Papier - Pojemnik lub worek</para></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c19"><para>Popiół – Pojemnik </para></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c19"><para>Bioodpady – Pojemnik </para></entry></row><row><entry
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namest="c1" nameend="c19"><para>b) Wysokość miesięcznej opłaty za opróżnienie pojemnika o
określonej pojemności</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Zmieszane odpady komunalne</para></entry><entry namest="c9"
nameend="c19"><para>Stawki opłaty</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Pojemnik 120 l</para></entry><entry namest="c9"
nameend="c19"><para>5,90 zł</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Pojemnik 240 l</para></entry><entry namest="c9"
nameend="c19"><para>11,80 zł</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Pojemnik 660 l</para></entry><entry namest="c9"
nameend="c19"><para>32,50 zł</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c8"><para>Pojemnik 1100 l</para></entry><entry namest="c9"
nameend="c19"><para>54,10 zł</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>c) Obliczenie stawki opłaty miesięcznej (zmieszane odpady
komunalne):</para></entry></row><row><entry><para/></entry><entry namest="c2"
nameend="c5"><para>Stawka opłaty z pkt. b)</para></entry><entry><para/></entry><entry
namest="c7" nameend="c13"><para>Ilość pojemników
</para></entry><entry><para/></entry><entry namest="c15" nameend="c19"><para>Opłata
miesięczna za gospodarowanie odpadami w zł</para></entry></row><row><entry><para>Pojemnik
120 l</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 240 l</para></entry><entry
namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 660 l</para></entry><entry
namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 1100
l</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c13"><para>
suma</par
a></entry><entry><para/></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c3"><para>d)
Odpady zbierane selektywnie</para></entry><entry namest="c4" nameend="c7"><para>Metale,
tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe</para></entry><entry
namest="c8" nameend="c11"><para>Szkło</para></entry><entry namest="c12"
nameend="c15"><para>Papier, tektura</para></entry><entry namest="c16"
nameend="c17"><para>Popiół</para></entry><entry namest="c18"
nameend="c19"><para>Bioodpady</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c3"><para>Worek 120 l</para></entry><entry namest="c4" nameend="c7"><para>16,90
zł</para></entry><entry namest="c8" nameend="c11"><para>16,90 zł</para></entry><entry
namest="c12" nameend="c15"><para>16,90 zł</para></entry><entry namest="c16"
nameend="c17"><para>-</para></entry><entry namest="c18" nameend="c19"><para></para></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c3"><para>Pojemnik 120
l</para></entry><entry namest="c4" nameend="c7"><para>5,90 zł</para></entry><entry
namest="c8" nameend="c11"><para>5,90 zł</para></entry><entry namest="c12"
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nameend="c15"><para>5,90 zł</para></entry><entry namest="c16"
nameend="c17"><para>5,90</para></entry><entry namest="c18"
nameend="c19"><para>5,90</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c3"><para>Pojemnik 240 l</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c7"><para>11,80 zł</para></entry><entry namest="c8" nameend="c11"><para>11,80
zł</para></entry><entry namest="c12" nameend="c15"><para>11,80 zł</para></entry><entry
namest="c16" nameend="c17"><para>11,80</para></entry><entry namest="c18"
nameend="c19"><para>11,80</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c3"><para>Pojemnik 660 l</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c7"><para>32,50 zł</para></entry><entry namest="c8" nameend="c11"><para>32,50
zł</para></entry><entry namest="c12" nameend="c15"><para>32,50 zł</para></entry><entry
namest="c16" nameend="c17"><para>32,50</para></entry><entry namest="c18"
nameend="c19"><para>32,50</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c3"><para>Pojemnik 1100 l</para></entry><entry namest="c4"
nameend="c7"><para>54,10 zł</para></entry><entry namest="c8" nameend="c11"><para>54,10
zł</para></entry><entry namest="c12" nameend="c15"><para>54,10 zł</para></entry><entry
namest="c16" nameend="c17"><para>54,10</para></entry><entry namest="c18"
nameend="c19"><para>54,10</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para>e) Obliczenie stawki opłaty miesięcznej (tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe, szkło, papier, tektura, popiół,
bioodpady):</para></entry></row><row><entry><para/></entry><entry namest="c2"
nameend="c5"><para>Stawka opłaty z pkt. d)</para></entry><entry><para/></entry><entry
namest="c7" nameend="c13"><para>Ilość pojemników /
worków</para></entry><entry><para/></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para>Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami w
zł</para></entry></row><row><entry><para>Worek 120 l</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 120 l</para></entry><entry
namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 240 l</para></entry><entry
namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 660 l</para></entry><entry
namest="c2" nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry><para>Pojemnik 1100
l</para></entry><entry namest="c2"
nameend="c5"><para/></entry><entry><para>x</para></entry><entry namest="c7"
nameend="c13"><para/></entry><entry><para>=</para></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c13"><para>suma</para></entry><entry><para/></entry><entry namest="c15"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1" nameend="c11"><para>Łącznie
wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (suma punktów c i
e):</para></entry><entry namest="c12"
nameend="c19"><para/><para/><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>(słownie
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……….………………………………………………………………………………..……………..………...)</para></entry></row><r
ow><entry namest="c1" nameend="c19"><para>I. OPŁATA RYCZAŁTOWA ROCZNA ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE
ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY BĘDĄCE DOMKAMI LETNISKOWYMI LUB INNYMI NIERUCHOMOŚCIAMI
REKREACYJNYMI – ODPADY ZEBRANE W SPOSÓB SELEKTYWNY</para></entry></row><row><entry
namest="c1" nameend="c2"><para>Liczba budynków letniskowych lub
nieruchomości:</para></entry><entry namest="c3"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Ryczałtowa roczna stawka opłaty:</para></entry><entry namest="c3"
nameend="c19"><para>169,00</para></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Roczna wysokość opłaty (iloczyn liczby budynków letniskowych lub
nieruchomości i ryczałtowej stawki opłaty)</para></entry><entry namest="c3"
nameend="c19"><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c19"><para/><para>(słownie
……….………………………………………………………………………………..……………..………...)</para></entry></row><r
ow><entry namest="c1" nameend="c2"><para>Worki/pojemniki</para></entry><entry
namest="c3" nameend="c7"><para>Metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe</para></entry><entry namest="c8"
nameend="c9"><para>Szkło</para></entry><entry namest="c10"
nameend="c12"><para>Papier</para></entry><entry namest="c13"
nameend="c16"><para>Bioodpady</para></entry><entry namest="c17"
nameend="c18"><para>Popiół</para></entry><entry><para>Zmieszane</para></entry></row><ro
w><entry namest="c1" nameend="c2"><para>Pojemnik 120 l</para></entry><entry namest="c3"
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" nameend="c9"><para/></entry><entry
namest="c10" nameend="c12"><para/></entry><entry namest="c13"
nameend="c16"><para/></entry><entry namest="c17"
nameend="c18"><para/></entry><entry><para/></entry></row><row><entry namest="c1"
nameend="c2"><para>Worek 120 l</para></entry><entry namest="c3"
nameend="c7"><para/></entry><entry namest="c8" nameend="c9"><para/></entry><entry
namest="c10" nameend="c12"><para/></entry><entry namest="c13"
nameend="c16"><para/></entry><entry namest="c17"
nameend="c18"><para/></entry><entry><para/></entry></row></tbody></tgroup>
</informaltable>
<para/>
<informaltable frame="all">
<tgroup cols="1"><tbody><row><entry><para>E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO
DEKLARACJĘ </para></entry></row><row><entry><para/><para/><para/><para>………………….(miejs
cowość i data)……………………………………………… (imię i nazwisko, czytelny
podpis)</para></entry></row><row><entry><para/><para>F. ADNOTACJE
ORGANU</para><para/><para/><para>Data i podpis
pracownika</para><para/></entry></row><row><entry><para>Pouczenie</para><orderedlist><listi
tem><para>Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Strzeleczki deklarację o
wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.</para></listitem><listitem><para>W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub
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określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,
właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy 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.
</para></listitem><listitem><para>Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi reguluje odrębna uchwała Rady Gminy
w
Strzeleczkach.</para></listitem><listitem><para>Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1438 ze
zm.).</para></listitem></orderedlist></entry></row></tbody></tgroup>
</informaltable>
<para>Objaśnienia:</para>
<para>*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi </para>
<para>**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi</para>
<para>1. Numer PESEL wpisują właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi objętymi
rejestrem PESEL, nie prowadzący działalności gospodarczej. Identyfikator podatkowy NIP wpisują
pozostali właścicieli nieruchomości.</para>
<para>2. W przypadku składania jednej deklaracji przez współwłaścicieli, deklarację wypełniają i
podpisują współwłaściciele. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem małżeńskiej
wspólności ustawowej, deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie.</para>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
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<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para/>
<para>Klauzula informacyjna dla interesantów / kontrahentów oraz przyszłych klientów </para>
<para>Urzędu Gminy Strzeleczki </para>
<para>W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH</para>
<para>Urząd Gminy Strzeleczki informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):</para>
<orderedlist>
<listitem>
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<para>Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Strzeleczki z siedzibą Rynek 4, 47-364
Strzeleczki,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Strzeleczki jest Pan Łukasz Borsuk tel.
77 407 66 60 (wew. 106), e-mail sekretarz@strzeleczki.pl</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usług przez Urząd Gminy
Strzeleczki/Gminę Strzeleczki</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Celem zbierania danych osobowych jest:</para>
</listitem>
</orderedlist>
<orderedlist>
<listitem>
<para>realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,</para>
</listitem>
<listitem>
<para>jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub
gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą;</para>
</listitem>
<listitem>
<para>jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra
publicznego;</para>
</listitem>
</orderedlist>
<orderedlist>
<listitem>
<para>Dane będą udostępniane wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy Strzeleczki/Gminy
Strzeleczki.</para>
</listitem>
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<listitem>
<para>Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.</para>
</listitem>
<listitem>
<para>Dane podajecie Państwo dobrowolnie.</para>
</listitem>
</orderedlist>
<para/>
<para/>
<para/>
<para>………………………………………………………….</para>
<para>

(Potwierdzenie zapoznania się z treścią)</para>

<para/>
</article>
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