Załącznik do Uchwały Nr 98/XVIII/2020
Rady Gminy Kluki
z dnia 21 lutego 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Podstawa prawna:

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy

Termin składania:

- w przypadku pierwszej deklaracji - w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- w przypadku nowej deklaracji - do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Klukach, Kluki 88, 97-415 Kluki

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY KLUKI
KLUKI 88
97-415 KLUKI
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):



pierwsza deklaracja

Data powstania obowiązku opłaty………………………………….
(należy podać dzień, miesiąc i rok)



nowa deklaracja (zmiana danych)

Data zmiany ………………………………………………………..
(należy podać dzień, miesiąc i rok)



korekta deklaracji

Korekta obowiązuje od: …………………………………………..
(należy podać dzień, miesiąc i rok)

C. TYTUŁ PRAWNY, RODZAJ WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 właściciel
 współwłaściciel
 użytkownik wieczysty
 zarządca/użytkownik
 najemca/dzierżawca
 inny podmiot władający nieruchomością ( jaki?) ………………………………………………………………..
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (należy zaznaczyć właściwy kwadrat):

 osoba fizyczna

 osoba prawna
 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
E. DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko

Imię

PESEL (dla osób fizycznych)

NIP (dla osób prawnych)

Numer telefonu do kontaktu

Adres e-mail

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina
KLUKI

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy
97-415

Poczta
KLUKI

Nr lokalu

G. ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić w przypadku jeżeli jest inny niż w części F)
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

H. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW (należy zaznaczyć właściwy
kwadrat)

Oświadczam, że:
 posiadam kompostownik i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne
 nie posiadam kompostownika
Deklaruję korzystanie ze zwolnienia w części z opłat z tytułu kompostowania bioodpadów i tym samym rezygnuję
z ich odbierania w ramach odbioru odpadów komunalnych z posesji:
 TAK
 NIE

I. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

I.1. Liczba osób zamieszkująca nieruchomość

I.2. Miesięczna
komunalnymi

stawka

opłaty

za

gospodarowanie

………...………………………….osoba/osób

odpadami …………………….zł/osobę /miesiąc

I.3. Kwota zwolnienia ( dotyczy tylko budynków jednorodzinnych
posiadajacych przydomowy kompostownik, w którym kompostowane są ……………………………..…… zł
bioodpady stanowiące odpady komunalne )

I.4. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc (wiersz I.1. x wiersz I.2.) - wiersz I.3( należy wypełnić w
przypadku kompostowania bioodpadów
stanowiących odpady
komunalne)

I..5. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za kwartał (wiersz I.4. x 3 m-ce)

…………………..………….……..zł/miesiąc

……...……………………. ……..zł/kawrtał

I.6. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc w przypadku braku kompostowania bioodpadów …………………….zł/osobę /miesiąc
w przydomowym kompostowniku (wiersz I.1. x wiersz I.2.)

I..7. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za
kwartał
w
przypadku
braku
kompostowania
bioodpadów
w przydomowym kompostowniku (wiersz I.6. x 3 m-ce)

……...……………………. ……..zł/kawrtał

J.
OŚWIADCZAM, ŻE ODPADY POWSTAJĄCE NA NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ ZBIERANE
W SPOSÓB SELEKTYWNY
K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (Osobą reprezentującą składającego deklarację może być jedynie osoba
uprawniona do reprezentowania na podstawie ważnego pełnomocnictwa, które winno być załączone do składanej
deklaracji)

Oświadczam, że dane podane w deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………….
(czytelny podpis)

L. POUCZENIE
1. Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
do których ma zastosowanie art. 6c ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
2. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. z 2019 r., poz.1438).
Ł. INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kluki, Urząd Urząd Gminy w Klukach,
e-mail: sekretariat@kluki.pl; tel. 44 6315002 ;
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Klukach e-mail: iod@kluki.pl;
tel. 44 6315002
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c) i e) RODO tj. w zakresie niezbędny
do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, jak i jej
egzekucji, nadto w celu realizacji usługi odbioru odpadów.
4) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu
zobowiązanego do wnoszenia opłaty oraz właściciela nieruchomości, z której usługa ma być realizowana,
a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa
podatkowego.
5) Dane osobowe mogą być ujawnione, przetwarzającym tj. dostawcom usług informatycznych, wykonawcom
usługi odbioru odpadów.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji
celów ich przetwarzania danych tj. przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz
pobierania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , nadto w celach archiwalnych na
zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, nadto żądania ich sprostowania, jak
i ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych
osobowych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) 9)Pani/Pana dane nie będą
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

OBJAŚNIENIA:
1.W zabudowie wielomieszkaniowej deklarację składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
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 właściciel
nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym nastąpiła zmiana.
4. 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.

