Załącznik
do Uchwały Nr XXII/168/2020
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 25 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIENIA:
Pola jasne wypełnia podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji, wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim
kolorem

Podstawa prawna Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 r. poz.2010
z późn. zm.)
Składający

Właściciel/współwłaściciele/użytkownik wieczysty/inne podmioty władające nieruchomością, na
której zamieszkują mieszkańcy znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Kłoczew.

Termin składania Pierwsza deklaracja – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca.
Deklaracja zmieniająca - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty.
Miejsce składania Urząd Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY KŁOCZEW
ul. Długa 67
08-550 Kłoczew

1.

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji
□ Pierwsza deklaracja - powstanie obowiązku od dnia

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

□ Korekta
□ Deklaracja nowa (zmieniająca)

zmiana danych od dnia......................................

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ
3. □ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości

□ Właściciel
□ Użytkownik wieczysty
□ Inny podmiot władający nieruchomością .............................................

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
4. Rodzaj składającego deklarację
□ osoba prawna
□ osoba fizyczna

□ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

5. NAZWISKO I IMIĘ/NAZWA

6.
PESEL

7.REGON

8. NR TEL.
9. E-MAIL

10. IMIĘ MATKI

11. IMIĘ OJCA

E. ADRES SIEDZIBY /ZAMIESZKANIA
12. KRAJ

13. WOJEWÓDZTWO

14. POWIAT

15. GMINA

16. ULICA

17. NR DOMU

19. MIEJSCOWOŚĆ

20. KOD POCZTOWY

21. POCZTA

18. NR LOKALU

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY
KOMUNALNE
22.

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
23. Liczba osób zamieszkujących nieruchomość

24.
.……….

25. Miesięczna stawka opłaty od jednej osoby

26.
…….…. zł

G.1 ZWOLNIENIA Z OPŁATY (zwolnienie częściowe przysługuje na podstawie uchwały Rady Gminy Kłoczew w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty)
27. Oświadczam, że na terenie nieruchomości,
której dotyczy deklaracja posiadam przydomowy
kompostownik i prowadzę w nim kompostowanie
bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

28. TAK

29. NIE

G.2 WYSOKOŚĆ OPŁATY MIESIĘCZNEJ
30. Wysokość miesięcznej opłaty
31.
32.
(proszę wypełnić tylko jedno pole)
1. w przypadku kompostowania odpadów
……………… zł
iloczyn rubryki 24x26 pomniejszony o stawkę
5,00 zł od każdej osoby
(rubr.24 x rubr.26 pomniejszona
2. w przypadku braku kompostowania
o 5,00 zł na każdą osobę )
bioodpadów iloczyn rubryki 24x26

………………. zł
(rubr.24 x rubr.26)

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
33. Data wypełnienia deklaracji
Dzień – miesiąc – rok

34. Czytelny podpis

........................................................................................................
………-………-…………

I. ADNOTACJE ORGANU
35.

Data i podpis pracownika
Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz.1438)
Informacja o ochronie danych osobowych
1) Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Kłoczew reprezentowana przez Wójta Gminy Kłoczew z siedzibą w
Kłoczewie ul. Długa 67, 08 – 550 Kłoczew tel. 25 754 31 99, e-mail : gmina@kloczew.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@contract-group.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art.6h ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w celu związanym z realizacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt.3 celu, a po tym czasie przez
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji
celu, o którym mowa w pkt. 3.

