
UCHWAŁA NR XIV/120/2020
RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 6m ust. 1, 1a, 1b oraz ust. 3 i art. 6n ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 
Rada Miejska w Bardzie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć pisemnie w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Bardzie lub za pomocą elektronicznych środków przekazu, w terminach określonych w art. 6m 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z uwzględnieniem zasad 
określonych w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest posiadanie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP (po uprzednim założeniu 
konta na ePUAP skąd można przesłać wniosek w formie elektronicznej). 

2.  Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu w formie dokumentu elektronicznego: 

1)  deklaracja musi być podpisana ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym 
ePUAP. 

2)  akceptowalne formaty załączników to: DOC, ODT, PDF, JPG. 

3)  wielkość wszystkich załączników dołączonych do deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej nie może przekroczyć 3 MB. 

4)  deklaracje zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną przyjęte. 

3.  Wymagania dla deklaracji dostarczanych do Urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 
przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik do uchwały 
i dołączenie deklaracji on-line na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej 
http://www.epuap.gov.pl .

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Bardzie Nr XXXIII/236/18 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela 
nieruchomości 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bardzie 

Barbara Strzelec

Id: HMOWM-UAFCM-XPWRW-YXZFT-XNJUL. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie
UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR XIV/120/2020 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 stycznia 
2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości Zgodnie z art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), rada gminy w celu prawidłowego 
obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jest obowiązana do określenia w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W związku z podjęciem uchwały nr XIII/110/2019 Rady 
Miejskiej w Bardzie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, uchylającej uchwałę nr XXXIII/235/18 Rady Miejskiej 
w Bardzie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty wraz ze wszystkimi zmianami, w której to uchwale jednocześnie 
wprowadzono nowe metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych, wprowadzając zwolnienie z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, stosownej korekcie musi podlegać wzór deklaracji zawierając w swojej treści nowe uregulowania 
w tym zakresie. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Bardo 

Krzysztof Żegański
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Załącznik do Uchwały Nr   XIV/120/2020

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 stycznia 2020 r.

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

________________________________________________________________________________________________________
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

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

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
                              nieruchomości odpadów komunalnych.

Miejsce składania: Urząd Miasta i Gminy w Bardzie                                          Organ, do którego składana jest deklaracja: Burmistrz Miasta 
                               Rynek 2, 57-256 Bardo                                                                                                                                i Gminy Bardo

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm.)

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ pierwsza deklaracja
(art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.))

Data powstania obowiązku opłaty
( ________ - _______ - _______ )

(dzień - miesiąc - rok)

Nowa deklaracja, składana w przypadku:

□ zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty

□ ustania obowiązku uiszczania opłaty
(art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.))

NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYN ZMIANY DANYCH LUB 
USTANIA OBOWIĄZKU

Data powstania obowiązku opłaty
( ________ - _______ - _______ )

(dzień - miesiąc - rok)

Data ustania obowiązku opłaty
( ________ - _______ - _______ )

(dzień - miesiąc - rok)

□ korekta deklaracji 
(art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

NALEŻY DOŁĄCZYĆ PISEMNE UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY

Data powstania obowiązku opłaty
( ________ - _______ - _______ )

(dzień - miesiąc - rok)

Okres, którego dotyczy korekta deklaracji: 

………………………………………….

B. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina Ulica Nr domu (posesji) Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Telefon kontaktowy / E-mail 

Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru domu): ……………………………………………………………..

Rodzaj nieruchomości (zaznaczyć właściwy kwadrat):

□ zamieszkała                                         □ niezamieszkała                                         □ w części zamieszkała i w części niezamieszkała

Rodzaj zabudowy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  □ jednorodzinna                                          □ wielolokalowa
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C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwe kwadraty)
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi **dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

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

Forma władania:

□ właściciel nieruchomości                              □ współwłaściciel                              □ spółdzielnia mieszkaniowa  

□ wspólnota mieszkaniowa                              □ użytkownik wieczysty                    □ inny podmiot (wpisać jaki) ……………………......

□ jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

NAZWISKO I IMIĘ* / PEŁNA NAZWA**

Numer PESEL* Identyfikator REGON** Numer NIP**

ADRES ZAMIESZKANIA*/ADRES SIEDZIBY**(należy uzupełnić, gdy jest inny niż adres nieruchomości określonej w części  
                                                                                                     B niniejszej deklaracji)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

ADRES KORESPONDENCYJNY (należy uzupełnić, gdy jest inny niż adres nieruchomości określonej w części B niniejszej    
                                                                      deklaracji lub inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)

Kraj Województwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Osoby upoważnione do reprezentowania: 1)

Sposób reprezentacji: 2)

Osoby upoważnione do reprezentowania:

1) Należy wpisać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz serię i nr dowodu osobistego osoby upoważnionej oraz podstawę
umocowania tj.  pełnomocnictwo,  umowa  spółki,  KRS  itp.  Do  deklaracji  należy  dołączyć  dokument  potwierdzający  pełnomocnictwo.
W przypadku pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego, pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone z niniejszą deklaracją
w oryginale lub w formie uwierzytelnionego odpisu, wraz z załączonym dowodem opłaty z uiszczoną opłatą skarbową (17,00 zł) zgodnie
z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

2) Należy wpisać, czy pełnomocnicy mogą działać samodzielnie, czy też posiadają pełnomocnictwo łączne.
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Wpłat  za  pełnomocnictwa  należy  dokonywać  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Bardzie:  Bank  Spółdzielczy
w Ząbkowicach Śląskich, Oddział Bardo, Rynek 4, 57-256 Bardo, nr rachunku bankowego: 94 9533 1043 2002 0200 3085 0011, tytułem:
OPŁATA SKARBOWA. 

D. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Dotyczy nieruchomości zamieszkałych 

Oświadczam, że posiadam kompostownik, oraz że odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów,  będą  kompostowane  na  terenie  nieruchomości  wskazanej  w niniejszej  deklaracji  (zaznaczyć  właściwy

kwadrat):                           

□ Tak                      □ Nie

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B niniejszej deklaracji zameldowanych jest ………… 
                                                                                                                                                                                                                                                         (liczba osób zameldowanych) 
osób, a faktycznie zamieszkuje  …………………  osób.
                                                                          (liczba osób zamieszkujących)                      

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKAŁYCH

STAWKA OPŁATY OD
MIESZKAŃCA

(wg obowiązującej uchwały Rady Miejskiej
w Bardzie)

MIESIĘCZNA OPŁATA
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(kolumna 1 x kolumna 2)

1 2 3

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy podać kwotę opłaty    z

kol. 3) …………………….zł                                                                                                                                  

(słownie ………………………………………………….……………………….………………………………..……)

WYLICZENIE  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  W  PRZYPADKU
KOMPOSTOWANIA  ODPADÓW  ULEGAJĄCYCH  BIODEGRADACJI,  ZE  SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW

UWAGA: zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 

LICZBA OSÓB
ZAMIESZKAŁYCH

STAWKA OPŁATY OD
MIESZKAŃCA POMNIEJSZONA

O KWOTĘ ZWOLNIENIA Z
TYTUŁU KOMPOSTOWANIA

(wg obowiązującej uchwały Rady Miejskiej
w Bardzie)

MIESIĘCZNA OPŁATA
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(kolumna 1 x kolumna 2)

1 2 3

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy podać kwotę opłaty    z

kol. 3) …………………….zł                                                                                                                                  

(słownie ………………………………………………….……………………….………………………………..……)

2. Dotyczy nieruchomości niezamieszkałych na terenie których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje)

Oświadczam, że odpady komunalne z terenu nieruchomości, wskazanej w części B niniejszej deklaracji, gromadzone 
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są w następujących pojemnikach:

POZ. POJEMNOŚĆ
POJEMNIKA

[l]

LICZBA
POJEMNIKÓW

STAWKA OPŁATY
ZA POJEMNIK
(wg obowiązującej

uchwały Rady Miejskiej
w Bardzie)

MIESIĘCZNA OPŁATA
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(kolumna 3 x kolumna 4)

1 2 3 4 5

1 80

2 120

3 240

4 1100

5 7000

RAZEM

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi (należy podać kwotę opłaty 

stanowiącą sumę poz. 1 do 5 z kol. 5): ………….…….……..…. zł

(słownie …………………………………………………………..………..…………….…….…….….………………)

3. Dotyczy nieruchomości o funkcji mieszanej, tj. których część stanowi nieruchomość zamieszkałą (pkt 1),
a część nieruchomość niezamieszkałą (pkt 2)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części  B niniejszej deklaracji, odpady komunalne powstają

w sposób określony w pkt 1 i pkt 2. 

Miesięczna opłata stanowi sumę wartości podanych w pkt 1 i pkt 2.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:…………………….….. zł

(słownie ………………………………………………….………….……………….……………….…….……..……)

E. INNA LOKALIZACJA POJEMNIKÓW

Należy  podać  lokalizację  pojemnika/pojemników oraz  dołączyć  kopię  umowy lub  oświadczenie,  o  których  mowa  w części  F  niniejszej
deklaracji, w przypadku gdy:

a) pojemniki ustawiane będą na terenie nieruchomości innej niż wskazana w części B deklaracji,
b) z pojemników na odpady komunalne korzystają właściciele nieruchomości sąsiednich.

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wypełnić w przypadku braku numeru domu): ……………………………………………………………..

F. ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ kopia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu wspólnoty lub kopia aktu notarialnego, w którym powierzono lub

ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną w sytuacji, gdy deklaracja dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym,
w którym ustanowiono odrębną własność lokalu

□  pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika

□ potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 
□ pismo uzasadniające przyczyny zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty lub ustania obowiązku uiszczania opłaty lub

złożenia korekty deklaracji 
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□ kopia  umowy  lub  oświadczenie  na  korzystanie  z  innej  nieruchomości  w  celu  usytuowania  tam pojemnika/pojemników  na  odpady

komunalne, zawierające dane adresowe nieruchomości

□ kopia umowy lub oświadczenie na wspólne korzystanie z pojemnika/pojemników przez właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości,

zawierające dane adresowe nieruchomości, na której usytuowany jest pojemnik

□ inne (wpisać jakie) ………………………………………………………………………………………………………………………………

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię/Imiona Nazwisko

Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

□ □ - □ □ - □ □ □ □
Czytelny podpis osoby/osób (pieczęć) składającej/składających 
deklarację

H. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

1) 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 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

2) Obowiązek  złożenia  deklaracji  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Bardo  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej  nieruchomości  pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub  określonej  w deklaracji  ilości  odpadów komunalnych powstających na danej  nieruchomości,
należy złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i  Gminy Bardo w terminie  do 10 dnia  następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

4) Opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej  wysokości  uiszcza się  za  miesiąc,  w którym
nastąpiła zmiana. 

5) Zgodnie z art. 6o w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
albo  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  danych  zawartych  w  deklaracji  Burmistrz  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

6) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnym w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której
dotychczas  zamieszkiwał,  a  w nowym miejscu zamieszkania  – począwszy od następnego miesiąca,  po którym
nastąpiła zmiana.
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7) W przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną
własność  lokalu,  deklarację  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składa  wspólnota
mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa.

Objaśnienia:

1) Zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek  wolno stojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku.

2) Wypełniając  deklarację  należy  pamiętać  o  prawidłowym wskazaniu  identyfikatora,  którym obecnie  jest  numer
PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby fizyczne, NIP – pozostałe podmioty, w tym podmioty
posiadające osobowość prawną, osoby prowadzące działalność gospodarczą, zarządcy.

3) Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, określonej w części B deklaracji, podzielono na
trzy grupy opisane w części D deklaracji, w punktach 1, 2, 3:
Punkt  1  -  dotyczy właścicieli  nieruchomości,  na  których  istnieją  budynki  mieszkalne  jednorodzinne  lub
wielolokalowe, w których zamieszkują mieszkańcy. 
Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady, służących innych celom niż mieszkalne,
a więc w szczególności, działalności gospodarczej,  społecznej i publicznej, w tym punkt 2 odnosi się do szkół,
nieruchomości służących działalności usługowej, produkcyjnej i innej. 
Wyliczenie  miesięcznej  opłaty  dla  tego  typu  nieruchomości,  stanowi  iloczyn  liczby  wszystkich  pojemników
o określonej pojemności – odbieranych (opróżnianych) w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. 
Na terenie Gminy Bardo dopuszcza się stosowanie następujących pojemników na odpady komunalne: 80 l,  120 l,
240 l, 1100 l, 7000 l
Punkt  3  -  dotyczy właścicieli  nieruchomości,  na  których  istnieją  budynki  mieszkalne  jednorodzinne  lub
wielolokalowe,  zamieszkują  mieszkańcy  i  równocześnie  prowadzona  jest  wszelkiego  rodzaju  działalność,
w szczególności usługowa lub produkcyjna. Wyliczenia miesięcznej opłaty należy dokonać poprzez wypełnienie
pkt 1 i pkt 2 w części D, a następnie zsumowanie naliczonych opłat w pkt 3. 
W przypadku prowadzenia w części  lokalu mieszkalnego obsługi  biurowej  działalności  gospodarczej  opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

4) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia regulują odrębne uchwały Rady Miejskiej
w Bardzie.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie  z 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), informujemy, iż:

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Bardo,  ul.  Rynek  2,
 57-256 Bardo, tel. 74 81 71 478. 

2) Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  można  skontaktować  się  wysyłając  wiadomość  na  adres  
e-mail: iod@bardo.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze)
i  art.  6  ust.  1  lit.  e  RODO (tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne do wykonania  zadania  realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) w oparciu o ustawę z
dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach,  ustawę  z  dnia  17  czerwca  1966  r.  
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o  postępowaniu  egzekucyjnym w administracji,  ustawę  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  ordynacja  podatkowa  oraz
Uchwałę Nr XXXIII/236/18 Rady Miejskie w Bardzie z dnia 1 marca 2018 r.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane :

 Podmiotom  upoważnionym  na  podstawie  przepisów  prawa  jeżeli  wykażą  interes  prawny  lub  faktyczny  
w  otrzymaniu  Państwa  danych  osobowych  np.  Sądy,  Prokuratura,  Komornicy  Sądowi,  państwowym
i samorządowym jednostkom organizacyjnym.

 Podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych
przetwarzający Państwa dane we własnym imieniu  takie  jak:  podmioty  świadczące  usługi  informatycznej,
pomoc  prawną,  lub  inne  podmioty  świadczące  usługi  doradcze,  audytowe,  oraz  prowadzące  działalność
pocztową i kurierską, a także podmioty świadczące działalność płatniczą np. banki

  Innym podmiotom zgodnie z zadaniami wynikającymi z umowy, przy zachowaniu wymogów określonych
obowiązującymi  przepisami  w  tym  wymogu  poufności  oraz  w  zakresie  niezbędnym  do  dokonania  danej
czynności.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
Okresy przechowywania poszczególnych danych osobowych określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

6) Posiadają  Państwo  prawo:  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Natomiast w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8) Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10) W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia

skargi  do  organu  nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  ul.  Stawki  2,  
00 – 193 Warszawa.

Barbara Strzelec

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bardzie
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