
 
XII/120/2019 

Rady Gminy Niemce z dnia 12.12.2019 r. 

 
DEKLARACJA 

 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 wr  1996r. 9, poz. 2010). 

 
organizacyjnych osiad ch nieru

 

 -  
- talenia wy  
komunal

 

dosta : 
w formie papierowej , po podpisaniu 
bezpiecznym podpisem elektroniczny  potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP, za , zeskanowan  deklaracj  (opatrzon  
podpisem podmiotu  do  deklaracji),  droga e-mail na adres info@niemce.pl 

A. MIEJSCE IA DEKLARACJI 

  

-025 Niemce 

JI 

    2a. Uzasad klaracji: 

 1. pierwsza deklaracja-          1. Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka  

2. nowa deklaracja- ...................         

3. korekta deklaracji- ..............         

4. - od (data)................................ .....................          

        (                                                                                      5. Inne  

CJI 

 3. Rodzaj podmiot  

 1.  

posiadacz 

 
           ** dotyczy p  

D. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

drat) 

1. osoba fizyczna         2. osoba prawna         prawnej           
5.  
 

9. Data urodzenia 

 
 

 

7. Numer PESEL** 
 

ki 

8. Numer telefonu 
 

12. Adres e-mail 

 
1. Nazwisko 
 

 
 

 
3. Numer PESEL 

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



14. Kraj 
 

 16. Powiat 

17. Gmina 
 

18. Ulica 19. Nr. domu 20. Nr. lokalu 

 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

D. 3. ADRES DO KORESPONDENCJI  

24. Dane adresowe 
 

E. DANE NIERUC   

 

25. Kraj 
POLSKA 

 
LUBELSKIE 

27. Powiat 
LUBELSKI 

28. Gmina 
NIEMCE 

29. Ulica 30. Nr domu 31. Nr lokalu 

 
 

33. Kod pocztowy 34. Poczta 

E. 2. TY WNY (zazna  

 

1.                                  2.  
36. Rodzaj posiadania samoistnego 

1. posiadanie                   2. w   
 

1. wanie wieczyste  2. ws  
 

1. posiadanie                 2. w   

F. WYSOK   
       

Z  

39. zenia 

1. a ..... . 

2. zie wykorzystywany na 
 wystawiane do odbioru                      

  

  
  
                            .......................  
                                                                    (iloczyn l  
 

......  
 
( .....................................................................................................................  

 
  
         ................. ....... ...................  
               (li          stawka ulgi za kompostowanie)        ulgi) 
 

m cznej ulgi za gos  
 

........................................................................  

42 iczenia miesi c  
  
   ................................- ..............  
     (              (iloczyn liczby mieszka c              (  
                             i stawki ulgi)                                                            
 



aty m ne  
 

  

F. 3 NEJ OP  

43.  
  
 odarowanie odpadami komunalnymi ...  
 

.........................................................................................................................   

G  

44 - -rok) 
 
 

45. Podpis czytelny 46. Podpis czytelny ma  

H.  ADNOTACJE ORGANU 
 

 
Pouczenie: 

 
1. art. 6m Ustawy z dnia 

9 r., poz. 2010) 
2. Na terenie nieru  selektywny 
3.   marca, 15 czerwca, 

 sprawie okre er
 

4. 
ci, niniejsza deklaracja stanow

powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2018 r., poz. 1340 ze zm.).  

5.  dzibie U y Niemce, ul. Lubelska121, 21-025 
Niemce, i w terminie 14 dni od dnia 

o  w 
komunalnych. 

6. W pr
odpadami komunalnymi h i jest Niemce, ul. 
Lubelska121, 21-025 Niemce  terminie do 10 
w  

7. o utrzymaniu c i i porz  w razie 
w  Gminy Niemce 

ym 
 

8. o

- p
 

 

KLAZULA INFORMACYJNA 
 

m odpadami komunalnymi) 
9 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochr osobowych i w sprawie swobodnego 
 dalej 

RODO: 
1. Administratorem Pani/Pana danych iny Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 

Niemce, tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl; 
2. z p



przetwarzaniem tych praw m z Inspektorem Ochrony Danych dr
iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3.  miny w zakresie utrzymania p i 
 g

lit. c) RODO.  
4. 

przejazdu oraz fakt t erunku 

 Przetwarzanie danych w przedmiotowym 
ia realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO). 

5. ch osobowych 
na pods  inne podmioty

firma 
wywozowa c
informatycznych.  

6. Pani/Pana dane osobowe  i 4, 
 tawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach  przez cz  
7. 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani ni  (poza obszar Unii 
Europejskiej, Islandii,  

8. Ma Pani/Pan prawo do:  
a)  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich dne lub nieaktualne, 
c) do  
d) do  
e) -193 Warszawa), gdy 

przetwarzanie danych osobowych kandydata na  RODO. 
9. Podanie przez  jest warunkiem ustawowym

wykonanie miny w zakresie utrzymania p miny. 

a 
 

1. Przy  Pani/Panu p
osobo -193 Warszawa. 

2.  oraz prawo ich sprostowa
ograniczenia ich przetwarzania. 
 

 
Data i czytelny podpis  
 
 

 
 
 


