
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/214/2020  

Rady Gminy Rusiec  

z dnia 16 grudnia 2020 r.  

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH  

ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI  

WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWE POŁOŻONYCH   

NA TERENIE GMINY RUSIEC  

  



 

  

Pouczenia  

W przypadku niezapłacenia w obowiązujących terminach określonych odrębną uchwałą kwoty opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja 

stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.).  

Dodatkowe informacje  

1. Zadeklarowana opłata płatna jest bez wezwania organu na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego 

w Ruścu o nr 63 9264 0009 0000 0097 2000 0180 lub w kasie Urzędu Gminy lub u inkasenta, zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy Rusiec w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Rusiec 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione 

szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów 

komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu 

decyzji, złożenie deklaracji nie jest dopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do 

określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty.  

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 administrator jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do osób 

fizycznych i osób prawnych obowiązku informacyjnego.  

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych 

przez Państwa, jako osoby do kontaktu i reprezentacji jest Gmina Rusiec reprezentowana przez Wójta Gminy 

Rusiec Damiana Szczytowskiego, dane do kontaktu: ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, tel. 43 676 6011.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski: e-mail  

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, tel. 504976690.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji n/w  celów, z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia), w szczególności w celu: ustalenia wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami, wydania decyzji w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami, 

windykacji niezapłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, zwrotu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 

1439), Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2020 poz. 1325, z późn. zm.) i o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. 2020 poz. 1427, z późn. zm.).  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo 

do uzyskania kopii danych,  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,  

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 

RODO,  

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 

18 RODO,  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 20 RODO,  

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 21 RODO,  

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa).  

7. Podanie danych, które zawiera deklaracja  jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych może skutkować wydaniem przez Wójta Gminy Rusiec  

decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o 

czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

  


