DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA
DOMKÓW LETNISKOWYCH I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej zwana ucpg.
Termin składania deklaracji: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na
danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Organ: Wójt Gminy Kobylanka

I. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (należy zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X oraz wpisać datę)

□

pierwsza deklaracja
Od…………………..data zamieszkania

□

zmiana deklaracji
Od……………………..data zmiany

□

korekta deklaracji
Od…………………………..
(data)

II. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

□ właściciel
□ współwłaściciel
□ użytkownik wieczysty

□ najemca/dzierżawca
□ zarządca
□ inny podmiot władający nieruchomością
…………………………………………..

III. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Imię …………………………………..…

Nazwisko ..…………………………………………..

PESEL …………………………………………………………………………………………..…..
Dane podane dobrowolnie w celu zapewnienia łatwiejszego kontaktu:
Numer telefonu1 ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail 1 ………………………………………………………………………………………..
IV. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KÓREJ POWSTAJA ODPADY
KOMUNALNE
ulica ………………………………………………………………………………………….…………
nr domu ………………..…………/nr lokalu ………………………………………………….….….
miejscowość …………………………………..……………………………………………………..…
kod pocztowy ……………………………………………………………………………………….….
poczta………………………………………………………………….………………………………..
V. ADRES ZAMIESZKANIA/DO KORESPONDENCJI* -niepotrzebne skreślić (wypełnić w przypadku gdy jest inny
niż adres podany w pkt. IV)

ulica ……………………………………………………………………………………..…….
nr domu …………………/nr lokalu…………………………………………………….…..
miejscowość…………………………………………………………………………….……
kod pocztowy ……………………………………/poczta....................................................

VI. OKRESLENIE MIESIĘCY, W KTÓRYCH NIERUCHOMOŚĆ JEST WYKORZYSTYWANA NA CELE
REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE
Miesiące, w których nieruchomość jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (właściwe
należy zaznaczyć X):
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ROCZNA RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA ODPADY
KOMUNALNE DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ
DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

IX

X

XI

XII

…………………………. ZŁ

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylanka z siedzibą w Kobylance przy ul. Szkolnej 12, 73-108 Kobylanka, e-mail:
ugk@kobylanka.pl, tel. 91 561 03 10.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@data.pl;
pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: Dane będą przetwarzane w celu rozliczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ucpg oraz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zgoda
poprzez wyraźne działanie polegające na wpisaniu adresu e-mail i numeru telefonu.
Okres przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat po wygaśnięciu obowiązku rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Posiada Pani/Pan prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych, - żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe - żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, - żądania ograniczenia przetwarzania, - do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi
Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w urzędzie systemów informatycznych oraz firmy dokonujące
odbioru odpadów komunalnych.
Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie danych (poza adresem e-mail i numerem telefonu) jest obowiązkowe, ponieważ przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, a ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie adresu e-mail i numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

X. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

……………………………………….
(miejscowość i data)
XI. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

…………………………………………
(podpis)

Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej
wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zgodnie z art. 6m ust. 1 ucpg właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w
deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w
terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Zgodnie z art. 6o ust. 1 ucpg w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich
braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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- dane nieobligatoryjnie

