DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 29 stycznia 2021 r.

Podpisany przez:
Teresa Bozena Koczta

Poz. 448

Data: 29.01.2021 11:50:40

UCHWAŁA NR XVI/111/2021
RADY GMINY KLUKOWO
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Klukowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 i poz. 2361), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/102/2020 Rady Gminy Klukowo z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klukowo
(Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 5492), zmienia się Załącznik Nr 1 stanowiący wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który otrzymuje brzmienie
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Tymiński
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/111/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2021 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaracja numer :
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób
posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością na terenie Gminy Klukowo.
Termin składania: w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Miejsce składania: Urząd Gminy Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo

A. Cel składania deklaracji.
1. Data powstania obowiązku (zamieszkanie lub zmiana danych) od (MM – RRRR) _ _ - _ _ _ _

B. Składający deklarację. (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
□ osoba fizyczna

□ osoba prawna

□ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C. Dane składającego deklarację.
1. Osoba fizyczna.
Nazwisko i imię /imiona
Adres
Numer PESEL

Adres e-mail*

Telefon*
1.a. Dane współmałżonka. (dane są potrzebne do umieszczenia współmałżonka w części B tytułu wykonawczego)
Nazwisko i imię /imiona
2. Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
Pełna nazwa
Adres
NIP

REGON

Telefon*

D. DANE NIEZBĘDNE DO USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
1. Adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu
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2. Forma władania nieruchomością. (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
□ własność
□ współwłasność

□ posiadanie
□ najem, dzierżawa

□ zarząd bądź użytkowanie
□ użytkowanie wieczyste

Dane współwłaścicieli (imię, nazwisko/nazwa):
3. Oświadczam, że:
Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie D.1 niniejszej deklaracji zamieszkuje …………………… osób (należy podać liczbę mieszkańców).
4. Oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku „X”)
□ gromadzę bioodpady w przydomowym kompostowniku
□ nie gromadzę bioodpadów w przydomowym kompostowniku
5. Wyliczenie stawki opłaty.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami:

…………….. zł

………………………………………… X ………………………….……………………... =……………………………………………………
(liczba osób zamieszkujących)
(stawka opłaty)
(łączna kwota opłaty miesięcznej)
E. Wyliczenie opłaty przypadającej do uiszczenia na koniec kwartału
łączna kwota opłaty miesięcznej z części D.5 …………….. zł X 3 miesiące = …………………….. zł na koniec kwartału.
F. Oświadczenie i podpis składającego deklarację.
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnych z rzeczywistością.
…..….. - ….… - ..……….
(data)

………………………………………..…
(czytelny podpis)

G. Adnotacje organu.

Pouczenie:
* - rubryki nieobowiązkowe
Objaśnienia:
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 2019r., poz. 1438).
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest
zobowiązany ponieść opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
3) W przypadku gdy na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miesiącu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym
nastąpiła zmiana.
4) Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu zmiany
deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać wyliczoną stawkę opłaty miesięcznej w następujących terminach:
Za styczeń, luty, marzec do 15 marca danego roku,
Za kwiecień, maj, czerwiec do 15 czerwca danego roku,
Za lipiec sierpień, wrzesień do 15 września danego roku,
Za październik, listopad, grudzień do 15 grudnia danego roku.
6) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Klukowo z siedzibą w Klukowie, 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14. Z administratorem danych
można skontaktować się drogą elektroniczną na adres ado@klukowo.pl lub tel. 862774543 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt drogą elektroniczną ado@klukowo.pl lub pisemnie na adres administratora.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, archiwalnym oraz statystycznym.
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 6m ust. 1b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej w celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym podmiotom, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają powierzone dane osobowe.
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

