
Projekt 
 
z dnia  21 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/     /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Dobrzeń Wielki 
Klubu „Senior+”, realizowanego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 

w  2022 r. . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz 
1372 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz 305 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej ( 
tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Dobrzeń Wielki Klubu 
„Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022 r. 

2. Projekt współfinansowany jest ze środków programu wieloletniego „Senior+” w wysokości do 80% 
całkowitego kosztu realizacji zadania., przy maksymalnym poziomie dofinansowania do 200 tyś. 

§ 2. Bezpośrednim realizatorem projektu o którym mowa w § 1 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dobrzeniu Wielkim 

§ 3. Realizacja zadania oraz funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Gminie Dobrzeń Wielki, będzie odbywało 
się  zgodnie z wytycznymi określonymi w Uchwale Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (tj. M.P z 2021r. poz.10). 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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UCHWAŁA NR XXXIX/   /2021 

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Gajówka” ulicy położonej w Chróścicach, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków jako działka numer 243/1 z arkusza mapy 10, stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, 
a objętej księgą wieczystą nr  OP1O/00134182/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Opolu. 

2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIX/   /2021 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie 
uchwał w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 
wewnętrznych, należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 

Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej na działce nr 243/1 w obrębie ewidencyjnym Chróścice, 
stanowiącej własność Gminy Dobrzeń Wielki, umożliwi gminie zgodnie z treścią 
art. 47 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) wykonywanie spoczywających na niej zadań, do których należy m.in. 
ustalanie numerów porządkowych budynków wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do 
wybudowania. Nadto nadanie nazwy ulicy „Gajówka” wiąże się z potrzebą uporządkowania danych 
ewidencji miejscowości ulic i adresów z danymi meldunkowymi, ponieważ stwierdzono rozbieżności 
pomiędzy rejestrem adresowym (EMUiA) a rejestrem mieszkańców. W rejestrze mieszkańców  od 
1998 r. zameldowane są osoby przy  ul. Gajówka 1 w Chróścicach. 

Stosownie do powyższego w pełni uzasadnione jest nadanie nazwy ulicy w miejscowości Chróścice. 
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Projekt 
 
z dnia  22 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/ .........../2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie diet przysługujących sołtysom w Gminie Dobrzen Wielki 

Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372, zm. poz. 1834) Rada Gminy Dobrzeń Wielki ustala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dla sołtysów w Gminie Dobrzeń Wielki miesięczne diety w wysokości …………zł. 
(obecnie 400zł) 

2. Diety stanowią częściową rekompensatę kosztów ponoszonych przez sołtysów w związku z udziałem 
w pracach Rady Gminy Dobrzeń Wielki, organizacją zebrań wiejskich i innych wydarzeń w sołectwach, jak 
również kosztów używania własnych materiałów i urządzeń wykorzystywanych do celów służbowych, 
związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. 

§ 2. 1. Dieta jest wypłacana w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dieta 
przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez sołtysa, . 

2. Podstawą do wypłaty diety jest oświadczenie składane przez sołtysa po zakończeniu każdego miesiąca 
dotyczące pełnienia funkcji sołtysa w danym miesiącu. W przypadku, gdy sołtys pełnił czynnie swoją funkcję 
tylko przez część miesiąca - dieta wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. 

§ 3. Wysokość diet ustalona w §1 ust. 1 niniejszej uchwały dotyczy diet należnych sołtysom począwszy od 
dnia 1 stycznia 2022r. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/282/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 9 maja 2013r. w sprawie 
ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 6. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  21 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/             /2021 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a i art. 6k 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888, zm. 
poz. 1648; Dz.U. z 2020r. poz. 2320), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala,co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymidla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata miesięcznaza gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 
tej opłaty ustalonej w § 2, § 3 lub § 4. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1,w 
wysokości 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,a w przypadku, 
gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż  5 – w wysokości 170,00 zł oraz po 
25,00 zł od każdej kolejnej osoby powyżej  pięciu. 

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 102,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

§ 4. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono 
odrębną własność lokalu, a obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową albo 
spółdzielnię mieszkaniową: 

1) ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w 

§ 2. niniejszej uchwały; 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/213/2021 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2021 r. poz. 574). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2022 r. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Projekt 
 
z dnia  21 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR XXXIX/ ...... / 2021  

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

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

środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372; zm. poz. 1834) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, zm. poz. 1648; Dz.U. z 2020r. poz. 2320) Rada Gminy 
Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
obowiązani są złożyć w terminie: 

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  a w 
przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. 

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy 
Dobrzeń Wielki lub przesłać listownie na adres Urzędu Gminy, ul. Namysłowska 44,46-081 Dobrzeń Wielki. 

2. Deklaracja, o której mowa w § 1, może być składana za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem   
/3g6f7v0do6/SkrytkaESP. 

3. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga podpisania formularza 
elektronicznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r.o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) 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 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 stycznia 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 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 396). 
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie  
z dniem 1 lutego 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki 

 
 

Roman Kołbuc 
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Nr karty podatnika 

 

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY 

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

Składający:   Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość  w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością  

Termin składania:  W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów 
komunalnych  lub w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W przypadku śmierci mieszkańca, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest złożyć nową deklarację zmniejszająca wysokość zobowiązania z tytułu opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 
do 6 miesięcy od daty tego zdarzenia  

Miejsce składania:  Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 
ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki, ul Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki 

A.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: 

     1. Pierwsza deklaracja                                         2. Nowa deklaracja                

  

     3. Korekta deklaracji                                           4. Wygaśnięcie obowiązku     

2. Okres, od którego deklaracja obowiązuje    

                                                                                                 (miesiąc)                            (rok) 
3. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji 

    1. Właściciel                            2. Współwłaściciel               3. Użytkownik wieczysty    

     4. Inny podmiot władający nieruchomością                         5. Wspólnota mieszkaniowa 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Nazwisko i imię / Nazwa pełna i nazwa skrócona 

 

 
5. PESEL / Numer NIP 

 

 

 

6. Nr telefonu 

 

 

7. Adres poczty e-mail 

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  
8. Kraj 

 

 

9. Województwo 

 

10. Powiat 

 

 

11. Gmina 

 

 

12. Ulica 13. Nr domu/Nr lokalu 

14. Miejscowość 

 

 

 

15. Kod pocztowy 16. Poczta 

B.2. ADRES DORĘCZEŃ (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
17. Kraj 

 

 

18. Województwo 19. Powiat 

 

 

20. Gmina 

 

 

21. Ulica 22. Nr domu/Nr lokalu 

23. Miejscowość 

 

 

24. Kod pocztowy 25. Poczta 
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C. DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
26. Nazwisko i imię / Nazwa pełna i nazwa skrócona 

 

 
27. PESEL / Numer NIP 

 

 

 

28. Nr telefonu 

 

 

29. Adres poczty e-mail 

C.1. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY  
30. Kraj 

 

 

31. Województwo 32. Powiat 

 

 

33. Gmina 

 

 

34. Ulica 35. Nr domu/Nr lokalu 

36. Miejscowość 

 

 

37. Kod pocztowy 38. Poczta 

C.2. ADRES DORĘCZEŃ (Należy wypełnić tylko wówczas, gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby) 
39. Kraj 

 

 

40. Województwo 41. Powiat 

 

 

42. Gmina 

 

 

43. Ulica 44. Nr domu/Nr lokalu 

45. Miejscowość 

 

 

46. Kod pocztowy 47. Poczta 

 

D. ADRES NIERUCHOMOSCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
48. Gmina 

DOBRZEŃ WIELKI 

49. Miejscowość 

50. Ulica 

 

 

51. Nr domu / Nr lokalu 

 

 

E. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW 

 

52. Oświadczenie (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi): 

 

     1. Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady     

         komunalne 

 

     2. Nie posiadam kompostownika przydomowego i nie kompostuję w nim bioodpadów  

          stanowiących odpady komunalne  
 

 

F. INFORMACJA O PRZYCZYNIE ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI 
53. Opis stanu faktycznego 
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G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

54. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 

 

 

 

55. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za 1 osobę 

 

dla liczby osób 

mniejszej lub równej 5 
 

dla każdej następnej 

osoby powyżej 5 
 

56. Miesięczna wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  (opłata stanowi sumę: iloczynu liczby osób mniejszej lub 

równej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty oraz iloczynu liczby osób 

powyżej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty) 

 

 

 

57. Stawka zwolnienia 

 

 

 

58. Miesięczna kwota opłaty uwzględniająca zwolnienie 
(od kwoty z części G.56. należy odjąć kwotę  z części G.57.)  

 

 

 

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

Oświadczam, że dane wskazane w deklaracji są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

H.1. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE B 
59. Imię 60. Nazwisko 

 

 
61. Data 

  –   –     
 

62. Czytelny podpis 

 

 

H.2. PODPIS WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PUNKCIE C 
63. Imię 64. Nazwisko 

 

 
65. Data 

  –   –     
 

66. Czytelny podpis 

 

 

 

I. ADNOTACJE URZĘDOWE  

 Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym 

 

 

………………………………………………………… 

                                 Data i podpis 

 

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.) 
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Objaśnienie do wypełnienia deklaracji: 

A. W punktach 1 i 3 należy zaznaczyć odpowiednie kwadraty. W punkcie 2 ważne jest określenie miesiąca oraz roku, 

od którego deklaracja obowiązuje. 

B. Należy wpisać dane osobowe oraz adres zamieszkania składającego deklarację (adres doręczeń wpisać, jeżeli jest inny niż 

adres zamieszkania). 

C. Należy wpisać dane osobowe oraz adres zamieszkania współwłaściciela (jeżeli jest) nieruchomości, z której odbierane są 

odpady komunalne (dotyczy to również współwłasności małżeńskiej)    

D. Należy wpisać adres nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne. 

E. Oświadczenie o skorzystaniu z ulgi posiadania i kompostowania bioodpadów. W momencie zadeklarowania korzystania 

z ulgi, z posesji nie będą odbierane bioodpady (brązowy pojemnik. 

F. Należy opisać przyczynę złożenia nowej deklaracji (w przypadku zmniejszenia liczby zadeklarowanych osób). 

G. Wyliczenie należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bardzo ważne). 

W punkcie 54 należy wpisać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (zameldowanie nie ma znaczenia). 

W punkcie 56  obliczamy wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (jest to suma iloczynu 

liczby osób mniejszej lub równej 5 i odpowiedniej dla niej stawki opłaty oraz iloczynu liczby osób powyżej 5 i 

odpowiedniej dla niej stawki opłaty). W punkcie 57 należy wpisać stawkę zwolnienia (jeżeli w punkcie 52 zaznaczono 1, to 

należy wpisać stawkę zwolnienia zgodną z Uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki, a jeżeli w punkcie 52 zaznaczono 2, to 

należy wpisać 0).W punkcie 58 obliczamy ostateczną miesięczną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

(należy od kwoty wpisanej w punkcie 56 odjąć kwotę wpisaną w punkcie 57 i różnicę wpisać w punkcie 58) 

H. Podpisanie deklaracji (deklaracja niepodpisana nie wywołuje skutków prawnych). 

W H.1. podpisuje się osoba wskazana w sekcji B deklaracji. 

W H.2. podpisuje się osoba wskazana w sekcji C deklaracji. 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych osób przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki z siedzibą 

przy ul. Namysłowskiej 44, 46-081 Dobrzeń Wielki jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marcin Tynda, z którym można skontaktować się adresem e-mail: 

iod.urzad.dobrzenwielki@netkoncept.com  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 6h ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być:  

a) podmiot utrzymujący system informatyczny do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Dobrzeń Wielki w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

b) 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, w 

tym Urząd Skarbowy w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego;  

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dobrzeń Wielki przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Dobrzeń Wielki. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Zgodnie z art. 15 – 16 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich 

sprostowania oraz zgodnie z art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania. 

7. Prawo do usunięcia danych, wynikające z art. 17 RODO ma ograniczone zastosowanie, ponieważ przetwarzamy dane na 

podstawie przepisów prawa i nie wolno nam usuwać danych wcześniej niż to opisano w przepisach. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Brak podania danych skutkuje wszczęciem postępowania 

administracyjnego w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 

11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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