
 
 

UCHWAŁA NR XVII/167/2020 
RADY GMINY KURÓW 

z dnia 28 października 2020 r. 

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

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) i art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) - Rada Gminy Kurów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

2.  Deklaracje składa się do Wójta Gminy Kurów w siedzibie Urzędu Gminy Kurów 

ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

4.  W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

5.  W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklarację składa 
właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość opłaty. 

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

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

2) układ informacji i powiązań pomiędzy nimi w deklaracji określa załącznik do uchwały, 

3) deklaracje przesyła się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1173) weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 listopada 2020 r.

Poz. 5264



§ 3. Traci moc uchwała Nr V/39/2015 Rady Gminy  Kurów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. 
Urz. Woj. Lub. z 2015 r., poz. 1502). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurów. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kurów 

 
 

Artur Poniewierski 
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1. Nr dokumentu Załącznik do Uchwały Nr XVII/167/2020 
Rady Gminy Kurów z dnia 28 października 2020 r. 

D-O 

DEKLARACJA 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439); 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami 
nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników  wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością; 

Termin 
składania: 

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

Organ 
składania: 

Wójt Gminy Kurów z siedzibą ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów 

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

Urząd Gminy Kurów 
ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów 

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

❑ 1. pierwsza deklaracja 1 - powstanie obowiązku od (data) …………………………………………………………… 

❑ 2. nowa deklaracja 2 - zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji od (data) …………………………….. 

❑ 3. korekta deklaracji 3 –  obowiązująca od (data) ……………………………………………………………………… 

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

 ❑ 1. właściciel 

❑ 3. Użytkownik wieczysty 

❑ 5. posiadający nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

❑ 6. inny podmiot władający nieruchomością (wymienić) …………………. 

❑ 2. współwłaściciel 

❑ 4. zarządca nieruchomości 

 

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

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

❑ 1. osoba fizyczna  ❑ 2. osoba prawna  ❑ 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

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

 

 8. Identyfikator REGON (jeżeli 
obowiązuje składającego deklarację) 

 

9. Numer PESEL ** 

 
10. NIP (jeżeli obowiązuje składającego 
deklarację) 

 

 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - 
rok) 

 

12. Imię ojca 

 
13. Imię matki 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5264



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

D-O 2/5 

 

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
 14. Kraj 

 
15. Województwo 

 
16. Powiat 

 

 17. Gmina 

 
18. Ulica 

 
19. Nr domu 

 
20. Nr lokalu 

 

 21. Miejscowość 

 
22. Kod pocztowy 

 
23. Poczta 

 

 24. Numer telefonu 

 
25. Adres e-mail 

 

D.3.DANE DO KORESPONDENCJI I KONTAKTU wypełnić, jeżeli dane do 
korespondencji i kontaktu są inne niż podane w częściach D.2. wzoru deklaracji 

 26. Kraj 

 
27. Województwo 

 
28. Powiat 

 

 29. Gmina 

 
30. Ulica 

 
31. Nr domu 

 
32. Nr lokalu 

 

 33. Miejscowość 

 
34. Kod pocztowy 

 
35. Poczta 

 

E. DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

E.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 
 36. Adres (ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta) 

 
 

E.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 37. Rodzaj własności 

❑ 1. własność   ❑ 2. współwłasność 

38. Rodzaj posiadania samoistnego 

❑ 1. posiadanie  ❑ 2. współposiadanie 

 39. Rodzaj użytkowania 

❑ 1. użytkowanie wieczyste ❑ 2.  współposiadanie   

40. Rodzaj posiadania zależnego 

❑ 1. posiadanie  ❑ 2. współposiadanie 

E.3. RODZAJ NIERUCHOMOŚCI (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 41. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 

❑ 1. zamieszkała ❑ 2.  niezamieszkała 

F. OŚWIADCZENIE O DOKONYWANIU KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW NA 
TERENIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ JEDNORODZINNYM 
BUDYNKIEM MIESZKALNYM 

 42. (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 Oświadczam, że na terenie nieruchomości zamieszkałej określonej w części E, która zabudowana jest budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne 

 
❑ 1. tak ❑ 2. nie 

G. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT (wybrać opcję właściwą dla danej nieruchomości) 
 43. Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, określonej w części 

E deklaracji - zamieszkuje ogółem ……….………. osób 

 44.  Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, określonej w części E deklaracji - 

zamieszkuje ogółem …….…………. osób 
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H. ŁĄCZNA KWOTA OPŁATY 
 Kwota miesięcznej opłaty (oblicza i wpisuje właściciel – zgodnie z treścią uchwał  Rady Gminy Kurów) 

 H.1. Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 

  liczba osób 
zamieszkujących 

nieruchomość 

stawka opłaty za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi 

wynikająca z uchwały 

wysokość miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

bez uwzględnienia 
zwolnienia z tytułu 

posiadania kompostownika 
 

(stanowiąca iloczyn wartości 
kolumny a i b) 

stawka zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi 

 z tytułu posiadania 
kompostownika i 

kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne 
wynikająca z uchwały 

 
 
 
 

wysokość przysługującego 
zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  z 

tytułu posiadania 
kompostownika i 

kompostowania w nim 
bioodpadów 

(stanowiąca iloczyn wartości 
kolumny a i d) 

 
(według oświadczenia w 

części F) 

  a b c (a x b) d e (a x d) 

  45. 

…………………… 

46. 

…………… zł …… gr 

47. 

…………… zł …… gr 

48. 

…………… zł …… gr 

49. 

…………… zł …… gr 

  f) Łączna wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzgledniająca 
wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów  (różnica opłaty kolumna c) i e) 

50. 

…………… zł …… gr 

 H.2.Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym 

  liczba osób zamieszkujących 
nieruchomość 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynikająca z uchwały 

wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi  
(stanowiąca iloczyn wartości kolumny a i b) 

  a b c (a x b) 

  51. 

………………………………… 

52. 

………………………………… zł …… gr 

53. 

………………………………… zł …… gr 

 H.3.Sposób wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na NIERUCHOMOŚCI  
NIEZAMIESZKAŁEJ: 

  rodzaj pojemników 
(zaznaczyć właściwy 

kwadrat) 

liczba 
pojemników/worków 

częstotliwość odbierania  
pojemników / worków w 

miesiącu  
(nie więcej niż dwa razy w 

miesiącu) 

stawka opłaty w zależności 
od pojemności pojemnika 
lub worka przeznaczonego 

do zbierania odpadów 
komunalnych  wynikająca z 

uchwały 
 

wysokość miesięcznej 
opłaty za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi 
stanowiąca iloczyn  
wartości kolumny 

 b), c) i d) 

  a b c d e (b x c x d) 

  
❑ 120 l 

54. 

…………………… 

55. 

…………………… 

56. 

…………………… 

57. 

…………… zł …… gr 

  
❑ 240 l 

58. 

…………………… 

59. 

…………………… 

60. 

…………………… 

61. 

…………… zł …… gr 

  
❑ 1100 l 

62. 

…………………… 

63. 

…………………… 

64. 

…………………… 

65. 

…………… zł …… gr 

  
❑ worek - 120 l 

66. 

…………………… 

67. 

…………………… 

68. 

…………………… 

69. 

…………… zł …… gr 

  f)  Łączna wysokość miesięcznej opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (suma opłaty obliczonej 
wg pkt e) 

70. 

…………… zł …… gr 

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS WŁASCICIELA/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
WŁAŚCICIELA 

 71. Imię 

 
72. Nazwisko 

 

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

 
74. Podpis (pieczęć) właściciela lub osoby władającej 
nieruchomością/ osoby reprezentującej 
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J. ADNOTACJA ORGANU 
 75.  Uwagi organu 

 

 76. Data (dzień-miesiąc-rok) 

……………………………………… 

77. Podpis przyjmującego formularz 

……………………………………… 
 

 

Pouczenie: 
 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r., poz. 
1427 z późn. zm.). 

OBJAŚNIENIA: 
Tab. B pkt.3 
1 pole „pierwsza deklaracja” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
 

2 pole „nowa deklaracja”- należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiany liczby osób na nieruchomościach zamieszkanych, zmiany 
liczby pojemników na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, spowodowanej 
zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości powstających odpadów komunalnych. Nową deklarację należy złożyć 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 pole „korekta deklaracji” należy zaznaczyć znakiem „X” w przypadku konieczności skorygowania błędów we wcześniej 
złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości m.in. błędu (np. 
rachunkowego ).  
 
Objaśnienia: 
1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

do Wójta Gminy Kurów w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania 
na danej nieruchomości odpadów komunalnych (zgodnie z art. 6m ust 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach). 

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 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 (zgodnie z art. 6m ust 2. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

3) Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi przypadek wskazany w art. 6m ust.5 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w przypadku śmierci mieszkańca nową deklarację należy złożyć w terminie 
do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

4) W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana (zgodnie 
z art. 6i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

5) Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, posiadający przydomowy kompostownik  
i kompostujący w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne jest zwolniony w części z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wysokość przysługującego zwolnienia określa uchwała Rady Gminy Kurów w sprawie zwolnienia w części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. W razie 
stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, pomimo złożonego oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego,  
w którym kompostuje bioodpady, stanowiące odpady komunalne nie wywiązuje się z powyższego wójt stwierdzi w drodze 
decyzji, utratę prawa do tego zwolnienia. Utrata zwolnienia następuje również w przypadku gdy właściciel nieruchomość 
uniemożliwia dokonania oględzin w celu weryfikacji zgodności informacji z oświadczeniem o posiadaniu przydomowego 
kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów (zgodnie z art. 6k ust. 4a i 4b ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach). 

6) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia 
mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie 
zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(zgodnie z art. 6m ust. 1c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 
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7) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (zgodnie z art. 6m ust. 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

8) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania w sposób selektywny powstałych na nieruchomościach odpadów 
komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości tego obowiązku, podmiot odbierający odpady 
komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i poinformuje o tym Wójta oraz właściciela 
nieruchomości. Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami za miesiąc lub miesiące,  
w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty 
podwyższonej (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 3 oraz art. 6ka ust. 1, 2,3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 ZGODNIE Z ART. 13 RODO – dla osób fizycznych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r., Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO”, informuję Panią/Pana o sposobie  
i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, 
wynikających  z regulacji o ochronie danych osobowych:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podawanych w deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami jest Wójt Gminy Kurów, z siedzibą ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów, tel. /81/ 88 
11 151, /81/ 88 11 777, adres email: sekretariat@kurow.eu; gmina@kurow.eu  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl; 
lub pisemnie na adres Administratora ul. Lubelska 35, 24-170 Kurów.  

3. Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
− dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
− prowadzenie postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
− organizacji odbioru odpadów komunalnych, 
− wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 2010) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 1 lit. e) 
rozporządzenia (RODO).  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 
osobowych.  

6. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi informatyczne 
wobec Administratora a także podmiotowi, z którym administrator zawarł umowę na świadczenie usługi 
odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Kurów. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 
archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) do czasu upłynięcia 10 lat od momentu 
złożenia przez Panią/Pana deklaracji wygaszającej obowiązek ponoszenia opłaty. W przypadku wszczęcia 
postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez okres 5 lat od jego zakończenia  

8. Ma Pani/Pan prawo żądania do:  
− dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  
− sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
− ograniczenia ich przetwarzania,  
− usunięcia swoich danych osobowych 
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych 
z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę  przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych będzie wszczęcie postępowania 
z urzędu. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą  podlegać profilowaniu. 
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