
                                                                                      
 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

DEKLARACJA
O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

SKŁADANA  PRZEZ  WŁAŚCICIELA  NIERUCHOMOŚCI  ZAMIESZKAŁYCH
POŁOŻONYCH  NA  TERENIE  GMINY  KŁOBUCK

  Podstawa prawna:          Ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach                                      
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Składający:                      Właściciel nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Organ właściwy
do przyjęcia deklaracji:   Burmistrz Kłobucka, ul. 11 Listopada 6,   42-100 Kłobuck.

Miejsce składania
deklaracji:                       Urząd Miejski w Kłobucku
                                        ul. 11 Listopada 6
                                        42-100 Kłobuck  
                                        (sekretariat – pokój nr 25)

A. OBOWIĄZEK  ZŁOŻENIA  DEKLARACJI

Okoliczność powodująca obowiązek złożenia deklaracji 1)

  Pierwsza deklaracja                                   Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

B. DANE  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

Składający: 1)

 Osoba fizyczna        Osoba prawna        Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię / Pełna nazwa

…..............................................................................................................................

PESEL (osoby fizyczne) NIP (nie dotyczy osób fizycznych) REGON (nie dotyczy osób fizycznych)

Rodzaj podmiotu składającego deklarację 1)

 właściciel          współwłaściciel           użytkownik wieczysty          współużytkownik wieczysty

 posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) ............................................................

 inny  (np. zarządca) .................................................

   ADRES  ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

Kraj Województwo Powiat

Gmina Miejscowość Kod pocztowy i poczta

Ulica
  

Nr domu Nr lokalu Nr  telefonu, adres e-mail



C. DANE  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ  POWSTAJĄ  ODPADY  KOMUNALNE 2)

Miejscowość Kod pocztowy i poczta

Ulica Nr domu Nr lokalu

Numer/y  działki/ek

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 
BIOODPADÓW
(odpowiednie zaznaczyć znakiem X - należy zaznaczyć właściwy kwadrat)*:

 posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady 
komunalne;

 nie posiadam kompostownika przydomowego lub nie kompostuję w nim bioodpadów 
stanowiących  odpady komunalne.

*Wybranie pierwszej możliwości oznacza skorzystanie z ulgi od opłaty zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej  w Kłobucku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C zamieszkuje/-ją :
                               
 D.1 -…........ 3) osoba (osób) /-by nie posiadająca/-ce Karty Dużej Rodziny

 D.2 -.............3) osoba (osób) /-by  posiadająca/-ce Kartę Dużej Rodziny

E.  OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Miejskiej w Kłobucku
w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 5)

    

zł/osobę

                           a                            b                            c

 Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość wskazana

w rubryce D1

Stawka opłaty Wysokość miesięcznej opłaty
( iloczyn liczb podanych w

kolumnie E.1 i E.2)

       
        …..........................

       
        …..........................zł

       
.........................zł/miesiąc

E.1 E.2 E.3



  Liczba osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny ( liczba   
wskazana w rubryce D2)

                    Stawka opłaty     Wysokość miesięcznej opłaty
( iloczyn liczb podanych w

kolumnie E.4 i E.5)

       

        …........................

         
          

                     ...................zł

           
      

              ............zł/miesiąc

3. Łączna wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  ( należy wpisać sumę opłat z pozycji  E.3 i E.6 )

       

           ..............zł/miesiąc

F.  OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY 
REPREZENTUJĄCEJ  SKŁADAJĄCEGO  DEKLARACJĘ

    ..................................................................                      ...........................................................
                       (miejscowość, data)                                                                                       (czytelny podpis)

Pouczenie:
1. 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 z późn. zm.).

Objaśnienia:
1)  Należy zaznaczyć właściwy kwadrat
2)  Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., 
informuję, iż: 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 
Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
2)    W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych – e-mail: iod@gminaklobuck.pl
3)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa;

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO oraz
obowiązujących przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.);
b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010 z późn. zm.);
c) Uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kłobuck;
4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów 

E.4 E.5 E.6

E.7

mailto:iod@gminaklobuck.pl


władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kłobucku przetwarzają 
dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka
c)    podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 
oprogramowania dziedzinowego
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 
3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6)    Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b)    do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c)    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
d)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – 
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam 
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e)    do przenoszenia danych, 
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem
Danych Osobowych. 
7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE. 
8)    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miejski 
jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania 
obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
9)    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


