
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.039.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 
Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której 

zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komnunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, 
poz. 506), w związku z § 4 uchwały nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 
2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji zarządzam, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr 
XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komnunalne 
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 11 lutego 2020 r. do 17 lutego 2020 r. 

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej www.pyskowice.pl   
w zakładce „ORGANIZACJE POZARZĄDOWE", Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejsiego 
w Pyskowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, wraz z ogłoszeniem zamieszcza 
się projekt ww. uchwały. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w § 1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1817 z późn. zm.) 

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać drogą elektroniczną na adres j.pasak@pyskowice.pl   
w terminie określonym w § 2. 

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr RZ.0050.039.2020 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 11 lutego 2020 r. 

Projekt uchwały: w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które 
w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komnunalne oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 
2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które 

w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komnunalne oraz określenia warunków 
i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. 2019, poz. 506), art. 6m ust. 1, 1a, 1b pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, ust. 2 oraz art. 6n ust. 1 pkt 1, 
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2010) 
po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 
30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zmienić uchwałę nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komnunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w ten sposób, że załączniki nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Id: A29CDA07-6272-413D-B6CC-2A0CCFE30EE6. Podpisany



DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Należy wypełnić wyłącznie pola jasne, literami drukowanymi, kolorem czarnym lub granatowym

Miejsce składania 
deklaracji

  Urząd Miejski w Pyskowicach 
  ul. Strzelców Bytomskich 3 

  44-120 Pyskowice

DATA WPŁYWU DO URZĘDU

  A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

   
             - pierwsza deklaracja    - zmiana danych zawartych w deklaracji                                         w którym nastąpiła 
                                                         miesiąc / rok           zmiana  

  Powód zmiany * pole nieobowiązkowe:

  B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

  
          - właściciel, użytkownik wieczysty                         - współwłaściciel , współużytkownik wieczysty 
  
          - jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 
  
          - wspólnota mieszkaniowa 
 
          - spółdzielnia mieszkaniowa 
 
          - inny podmiot władający nieruchomością : 

  C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 

         - osoba fizyczna            - osoba prawna             - jednostka organizacyjna nieposiadająca  
        osobowości prawnej 

  Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jw.)  

  Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP,KRS (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jw.)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr RZ.0050.039.2020

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 11 lutego 2020 r.
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  ADRES DO KORESPONDENCJI (nie wypełnia się, gdy adres ten jest identyczny z adresem zamieszkania lub siedziby)

  Imię i nazwisko lub nazwa   

  Ulica   Nr domu oraz nr lokalu

  Kod pocztowy   Miejscowość

  Kraj

  D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

  Ulica   Nr domu oraz nr lokalu

  Pyskowice      

  D.1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest:  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

      - zamieszkała                           - w części zamieszkała i w części niezamieszkała z tym, że na części 
        niezamieszkałej powstają odpady komunalne     

  D.2. Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
            stanowiących odpady komunalne

  Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 
  kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 

 - tak  Gdy zaznaczono "tak"  wypełnia się rubryki od E.1. do E.7. 

 - nie   Gdy zaznaczono "nie"  wypełnia się rubryki od E.1. do E.3. oraz E.7.   

  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

  Ulica   Nr domu oraz nr lokalu

     Kod pocztowy      Miejscowość

     Kraj      Dane kontaktowe (telefon, e-mail)

  E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DLA 
       NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

  E.1. Stawka  opłaty za gospodarowanie 
          odpadami komunalnymi (zgodnie z obowiązującą uchwałą)

  
zł/osoba/m-c

  E.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
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  F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DLA    
       NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, A W CZĘŚCI  
       NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ Z TYM, ŻE NA CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ POWSTAJĄ ODPADY 
       KOMUNALNE

  F.1. Suma metrów kwadratowych powierzchni lokali 
          niezamieszkałych

  
m2

  F.2. Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)   
zł

  F.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami 
          komunalnymi (obliczona wg. wzoru: E.3. + F.1. x F.2.)

  
zł/m-c 

     G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

(miejscowość)
, dnia ……………………….………………. 

(czytelny podpis)

POUCZENIE: 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 
17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1438).

  E.3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
          komunalnymi (obliczona wg. wzoru: E.1. x E.2.)

  
zł/m-c 

  E.4. Zwolnienie w części z opłaty z tytułu posiadania kompostownika 
          przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów 
          (zgodnie z obowiązującą uchwałą).

  
zł/osoba/m-c

  E.5. Kwota przysługującego zwolnienia w części z opłaty z tytułu 
          posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w  
          nim bioodpadów (obliczona wg. wzoru: E.2. x E.4.)          

  
zł/m-c 

  E.6. Wysokość opłaty miesięcznej po uwzględnieniu kwoty 
          zwolnienia (obliczona wg. wzoru: E.3. - E.5.)

  
zł/m-c 

  E.7. Opłata kwartalna wnoszona w terminach określonych w   
         uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie       
         określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za     
         gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona jako  
         iloczyn opłaty miesięcznej razy 3 
         (obliczona wg. wzoru: E.3. x 3 lub E.6. x 3)

  
zł/kwartał

  F.4. Opłata kwartalna wnoszona w terminach określonych w   
         uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie       
         określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za     
         gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona jako  
         iloczyn opłaty miesięcznej razy 3 
         (obliczona wg. wzoru: F.3. x 3)

  
zł/kwartał
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 (tzw. RODO; Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest: 
Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-00, e-mail: info@pyskowice.pl 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony 
danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na adres: Urząd  Miejski, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice lub 
korespondencją e-mail: iod@pyskowice.pl 

2. Administrator danych osobowych  - Burmistrz Miasta Pyskowice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych: 

prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice, związanego ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi - art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Pyskowice: 
- bankowi w zakresie płatności,  
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi, 
- wykonawca umowy, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Gminy Pyskowice. 
- firmie, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu obsługi nieczystości w Gminie Pyskowice. 
- firmie, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie 

Miejskim w Pyskowicach. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych). 

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie. 

4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:  
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;  
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost  z przepisów. 

Podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach 
informacyjnych lub wyjaśniających. 
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DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Należy wypełnić wyłącznie pola jasne, literami drukowanymi, kolorem czarnym lub granatowym
Miejsce składania deklaracji
  Urząd Miejski w Pyskowicach   ul. Strzelców Bytomskich 3   44-120 Pyskowice
DATA WPŁYWU DO URZĘDU
  A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                  
             - pierwsza deklaracja            - zmiana danych zawartych w deklaracji                                         w którym nastąpiła
                                                                                                                 miesiąc / rok           zmiana 
  Powód zmiany * pole nieobowiązkowe:
  B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
            - właściciel, użytkownik wieczysty	                        - współwłaściciel , współużytkownik wieczysty             - jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu             - wspólnota mieszkaniowa            - spółdzielnia mieszkaniowa            - inny podmiot władający nieruchomością : 
  C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) 
         - osoba fizyczna                    - osoba prawna                     - jednostka organizacyjna nieposiadająca 
                                                                osobowości prawnej         
  Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Pełna nazwa (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jw.)                                              
  Pesel (dotyczy osób fizycznych) / NIP,KRS (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych jw.)
  ADRES DO KORESPONDENCJI (nie wypełnia się, gdy adres ten jest identyczny z adresem zamieszkania lub siedziby)
  Imię i nazwisko lub nazwa   
  Ulica
  Nr domu oraz nr lokalu
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Kraj
  D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  Ulica
  Nr domu oraz nr lokalu
		Pyskowice
     
  D.1. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D jest:  (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)
	     - zamieszkała		                        	- w części zamieszkała i w części niezamieszkała z tym, że na części  						  niezamieszkałej powstają odpady komunalne     
  D.2. Informacja dotycząca posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
            stanowiących odpady komunalne
  Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i  kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
         - tak                  Gdy zaznaczono "tak"  wypełnia się rubryki od E.1. do E.7.
         - nie                   Gdy zaznaczono "nie"  wypełnia się rubryki od E.1. do E.3. oraz E.7.                           
  ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
  Ulica
  Nr domu oraz nr lokalu
     Kod pocztowy
     Miejscowość
     Kraj
     Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DLA
       NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
  E.1. Stawka  opłaty za gospodarowanie
          odpadami komunalnymi (zgodnie z obowiązującą uchwałą)
 
zł/osoba/m-c
  E.2. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
  F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DLA           NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁĄ, A W CZĘŚCI 
       NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁĄ Z TYM, ŻE NA CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ POWSTAJĄ ODPADY
       KOMUNALNE
  F.1. Suma metrów kwadratowych powierzchni lokali          niezamieszkałych
 
m2
  F.2. Stawka opłaty (zgodnie z obowiązującą uchwałą)
 
zł
  F.3. Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi (obliczona wg. wzoru: E.3. + F.1. x F.2.)
 
zł/m-c 
     G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(miejscowość)
, dnia 
……………………….………………. 
(czytelny podpis)
POUCZENIE: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1438).
  E.3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
          komunalnymi (obliczona wg. wzoru: E.1. x E.2.)
 
zł/m-c 
  E.4. Zwolnienie w części z opłaty z tytułu posiadania kompostownika
          przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
          (zgodnie z obowiązującą uchwałą).
 
zł/osoba/m-c
  E.5. Kwota przysługującego zwolnienia w części z opłaty z tytułu
          posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w                nim bioodpadów (obliczona wg. wzoru: E.2. x E.4.)          
 
zł/m-c 
  E.6. Wysokość opłaty miesięcznej po uwzględnieniu kwoty
          zwolnienia (obliczona wg. wzoru: E.3. - E.5.)
 
zł/m-c 
  E.7. Opłata kwartalna wnoszona w terminach określonych w  
         uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie      
         określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za    
         gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona jako 
         iloczyn opłaty miesięcznej razy 3
         (obliczona wg. wzoru: E.3. x 3 lub E.6. x 3)
 
zł/kwartał
  F.4. Opłata kwartalna wnoszona w terminach określonych w            uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie                określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za              gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczona jako           iloczyn opłaty miesięcznej razy 3          (obliczona wg. wzoru: F.3. x 3)
 
zł/kwartał
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 (tzw. RODO; Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach jest:
Burmistrz Miasta Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, tel. 32 332-60-00, e-mail: info@pyskowice.pl
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na adres: Urząd  Miejski, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice lub korespondencją e-mail: iod@pyskowice.pl
2. Administrator danych osobowych  - Burmistrz Miasta Pyskowice - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych:
prowadzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice, związanego ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - art. 6m ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Pyskowice:
- bankowi w zakresie płatności,         
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
- wykonawca umowy, który odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości Gminy Pyskowice.
- firmie, której powierzono dane w związku z asystą techniczną systemu obsługi nieczystości w Gminie Pyskowice.
- firmie, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych).
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
4. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: 
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost  z przepisów.
Podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.
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