DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 875)
Władający nieruchomością, na której znajdują się domki letniskowe lub inną
nieruchomością wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Podstawa prawna:
Składający:

W terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych

Termin składania deklaracji:

Urząd Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice

Miejsce składania:

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Nazwa i adres organu, do którego adresowana jest deklaracja
WÓJT GMINY DZIADKOWICE
DZIADKOWICE 13
17-306 DZIADKOWICE

B. OBOWIĄZEK I CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI
3. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat):
☐ pierwsza deklaracja

data zamieszkania …………………………

☐ zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

data zaistnienie zmiany ……………………..

☐ ustanie obowiązku uiszczenia opłaty

data zaistnienie zmiany ……………..……

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
4. Tytuł władania nieruchomością: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
☐ właściciel, użytkownik, posiadacz
☐ współwłaściciel, współużytkownik, współposiadacz
☐ zarządca
☐ inny podmiot władający nieruchomością ..............................................................................................................

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Pierwsze imię, drugie imię, nazwisko* / Pełna nazwa składającego deklarację**

8. Imię ojca*

9.

Imię matki*

8. Nr telefonu ***

10.PESEL*/NIP**/REGON**

9. Adres e-mail***

D.2 DANE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB
INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO –
WYPOCZYNKOWE
10. Miejscowość

11. Nr domu

12. Nr lokalu

13. Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów (w przypadku nie nadania numeru budynku/posesji):

D.3 DANE DO KORESPONDENCJI – jeżeli jest inny, niż adres w części D.1
14.Województwo

15. Miejscowość

16. Nr domu

17. Nr lokalu

18. Ulica

19. Kod pocztowy

20. Poczta

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
21. Wysokość rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

należy wpisać ryczałtową, roczną stawkę opłaty

22. Objaśnienia – Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Gminy w Dziadkowicach
uchwala jako ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na
której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO
REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

DEKLARACJĘ

/

OSOBY

23. Oświadczam, że podane w niniejszej deklaracji dane są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodny z rzeczywistością.

……………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………..
Czytelny p odpis

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 1579, 1655, 1798, 1901, 2070 oraz z 2020 r. poz.
288).

Objaśnienia:
1)
2)

Opłatę należy uiszczać do dnia 15 września każdego roku.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Dziadkowice w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3)

W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne
deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

* - dotyczy osób fizycznych
** - dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
*** - dane dobrowolne

KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - RODO informuję Pana/Panią, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dziadkowice jest Wójt
Gminy Dziadkowice, Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres
siedziby Administratora lub poprzez email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji obowiązków prawnych i zadań nałożonych na
Administratora, rozpatrywanych w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego,
związanych w szczególności z prowadzeniem postępowań administracyjnych, rozpatrywaniu skarg
i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. e RODO, art. 9 ust. 9 ust. 2 lit. g RODO
w zw. z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i właściwymi przepisami
szczególnymi w zależności od przedmiotu sprawy.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit c RODO i będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w celu dokonania wymiaru i poboru obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach
wykonawczych do tej ustawy.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych.
W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje
prawo
żądania
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych jest
niezgodne z prawem.
9. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Zapoznałem się:

……………………………………………
data, podpis

