Załącznik
do uchwały Nr XXI/137/20
Rady Gminy Dębowa Kłoda
z dnia 29 września 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

D-O

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 t.j.).

Podstawa prawna:
Składający:
Termin składania:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkownikówwieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.
Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty – w terminie
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – deklarację składa jedynie właściciel nieruchomości wobec którego uprzednio została wydana decyzja określająca wysokość
opłaty.

Miejsce składania:

Wójt Gminy Dębowa Kłoda, 21-211 Dębowa Kłoda 116A

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ 1. pierwsza deklaracja
□ 2. nowa deklaracja – zmiana danych od(data)……………………..
□ 3. Korekta deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający:

□

osoba fizyczna

□

osoba prawna

□

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

□

współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

Rodzaj podmiotu:

□

właściciel, użytkownik lub posiadacz

Nazwisko i imię* / Pełna nazwa**

Numer PESEL*

Identyfikator REGON **

Numer NIP **

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

E. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE OPŁAT
E1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

……….……..

(liczba mieszkańców)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………….………. X ……………………………… = ………………………………….………… zł
(liczba mieszkańców)

(stawka opłaty)

(iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

E2. Dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji odpady komunalne gromadzonesą:

…....................................................................................................................................................................................
(liczba i rodzaj pojemników, i liczba i rodzaj worków)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………….……….

X

(liczba pojemników)

…………….……….
(liczba worków)

……………………...…

=

(stawka opłaty)

X

…………………………………….…… zł

(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………...…

(stawka opłaty)

=

…………………………………….…… zł

(iloczyn liczby worków i stawki opłaty)

E3. Dotyczy nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Kwota ryczałtowej opłaty rocznej:
……………………………….

X

……………………...…

(nieruchomość)

(stawka opłaty)

=

…………………………………….………
(łączna kwota opłaty)

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca
1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

F. PODPIS WŁAŚCICIELA OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WŁAŚCICIELA

………………………………..…………
Data wypełnienia deklaracji(dzień-miesiąc-rok)

…………………..………………..
Podpis właściciela lub osoby władającej nieruchomością

G. ADNOTACJE ORGANU

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dębowa Kłoda reprezentowana przez Wójta Gminy, tel: 83 355-70-08,
e-mail: sekretariat@debowakloda.pl
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dębowa Kłoda możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@debowakloda.pl
3.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w sprawie
związanej z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami.
4.
Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas określony obowiązującymi przepisami prawa.
6.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7.
Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

