
Załącznik do Uchwały Nr XIX/91/2020

Rady Gminy w Klonowej z dnia 10.06.2020 r.

Wójt Gminy Klonowa

ul. Ks. Józefa Dalaka 2

98-273 Klonowa

pierwsza deklaracja zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznacz właściwy kwadrat)

właściciel / współwłaścieciel użytkownik wieczysty

inny podmiot władający nieruchomością

D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat)

osoba fizyczna

osoba prawna

PESEL / NIP: ……………………………………… REGON:…………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………….. Adres e-mail: ……………………………………………..……

Kraj: ……………………………… Województwo: ………………………..….…. Powiat: ……………………………..

Gmina: ………………………...…. Miejscowość: ………………………..….…. Ulica:………………………………………..

Nr domu: …………….Nr lokalu: ………………..Kod pocztowy: …………………. Poczta:………………………………..

Kraj: ……………………………… Województwo: ………………………..….…. Powiat: ……………………………..

Gmina: ………………………...…. Miejscowość: ………………………..….…. Ulica:………………………………………..

Nr domu: …………….Nr lokalu: ………………..Kod pocztowy: …………………. Poczta:………………………………..

Miejscowość: ………………………..……..…. Ulica: ……………………………………...……..

Nr domu: …………….Nr lokalu: ………………..Kod pocztowy: …………………. Poczta:………………………………..

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNE NIERUCHOMOŚCI 

WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PREZ CZĘŚĆ ROKU.

Podstawa prawna: art. 6m i 6n Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 2010 i 2020 z 

późn. zm.)

Składający: właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub 

inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Termin składania: deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 

danej nieruchomości odpadów komunalnych. W terminie do 10 dnia  miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym  nastąpiła zmiana danych będących 

podstwą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa

POLA WYKROPKOWANE WYPEŁNIĆ DUZYMI, DRUKOWANYMI  LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBY

ADRES DO KORESPONDENCJI (wypełnić, jeśli jest inny niż adres zamieszkania / siedziby)

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznacz właściwy kwadrat)

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

 

…………………………….…………………………………...…………

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE NA TERENIE GMINY KLONOWA

(data powstania zmiany, dd-mm-rrrr) ……………………..………..

Imię i Nazwisko (dot. osoby fizycznej): 

Pełna Nazwa (dot. osób prawnych oraz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej): 

jednostka organizacyjna / osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

……………………………………………………………………………

……………………………...……………………….....…………………

……………………………………………………………………………



…………………..……

Objaśnienia:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Klonowa jest Wójt Gminy Klonowa (ul. Ks. J. Dalaka 2, 98-273 Klonowa). Dane 

osobowe przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c 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, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Dane osobowe przetwarzane 

są w celu wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku, naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych - na podstawie art. 6m 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych 

można uzyskać na stronie internetowej Gminy Klonowa pod adresem https://klonowa.eu/rodo.

H. ADNOTACJE ORGANU

Stawki opłat określone są odrębną uchwałą Rady Gminy w Klonowej

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

………………………………………….. …………………………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

1. Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, komputerowo lub ręcznie, czarnym lub niebieskim kolorem

Pouczenie:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.). 

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych 

zawartych w deklaracji wójt określa, w drodze decyzji, wysokośc opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane 

właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a wprzypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy , średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (Dotyczy nieruchomości na której znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez 

część roku)


