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Komunikat
w sprawie deklaracji „stnieciowych”

Z dniem 4 maja 2019 r. weszla w zycie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zrnianie
niektOrych ustaw w zwiazku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizyeznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych),

(Dz. U. z 2019 r, poz. 730). Przyjccie tej ustawy mialo na celu dostosowanie istniejacych juZ

przepisOw prawnych do nowych europejskich i krajowych unormowar zwiqzanych z ochrontl
danych osobowych. Tych zmienionych .,niektarych ustaw" ostatecznie bolo 162.

Jednq z nich byla ustawa z dnia 13 wrzeiia 1994 r. o utrzyrnaniu czystoki i porzadku
w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z pO.2n. zrn.). Po nowelizacji jej dotychczasowy art. 6n
ust. 1 pkt 1 stanowi, Ze rada grainy okreSla wz6r deklaracji o wysokoki oplaty za gospodarowanie
odpadami komunaInymi skladancj przez wlakicieli nieruchomoSei, z uwzglednieniem art. 6 m
ust. la i lb, obejmujiley objaSnienia dotyczace sposobu jej wypelnienia, informacje wskazane
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzildzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwictnia
2016 r. w sprawie ochrony osOh fizycznych zwiwzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogOlne rozporzqdzenie o ochronie danych (Dz. Urz. tiE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1,
z pOin. zin) oraz pouczenie, deklaracja to stanowi podstawc do wystawienia tytulu
wykonawczego, a take inforrnacje o terminach i miejscu skladania deklaracji (itytluszezony
fragment to „owoe” owe/ noweli,).

Z kolei stosownie do tre gei art. 165 ustawy nowelizujacej (przepis przejSciowy),
dotychczasowe uchwaly rad groin w sprawie wzoru deklaracji iimieciowej vvydane przed dniem
wejs'cia w Zycie tej ustawy tj. przed dniem 4 maja 2019 r. zachowuje swoja moe do czasu
wydania nowych uchwal na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoki i pormdku
w gminach Nv brzmieniu nadanym ustawa nowelizujaca, nie dluZej jednak niz przez okras
12 miesiecy od dnia wejkia w Zycie przepisow ustawy, czyli w praktyce do dnia 4 maja 2020 r.
Zatem stosowanie dotychczasowych deklaracji zostalo ograniezone do wskazanego wyZej terminu,
a rady grain zostaly zobowiazane do wprowadzenia w tyro okresie nowych regulaeji w tej sprawie
odpowiadajacych rozszerzonemu, o kwestie odnoszaee sic do danych osobowych, zakresowi
upowa2nienia ustawowego.
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