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1. Nr dokumentu 

 
 
 

Załącznik 
Do uchwały Nr XVII/136/20 
Rady Gminy Kiełczygłów  
z dnia 29.06.2020 r. 

D-O 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB 

INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 

 

Podstawa 
prawna: 

 

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579; z 2020 r. poz. 150, poz. 
284)  

 

Składający: 

 
Właściciele nieruchomości znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy Kiełczygłów, przez których rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomośd w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieruchomością.  
 

 

Miejsce 

składania: 

 

Urząd Gminy Kiełczygłów,  ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów,  Nr telefonu  43 842 50 22 

Termin 
składania: 

 

W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeo mających wpływ na powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku wystąpienia 
zdarzeo mających wpływ na wysokośd tej opłaty.  
 

Organ właściwy 
do złożenia 
deklaracji: 

 

Wójt Gminy Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów,  Nr telefonu  43 842 50 22 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

2. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat  znakiem X) 

              Pierwsza deklaracja                                       Korekta deklaracji                                    Deklaracja zmieniająca (nowa) 
 

B. DANE SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ (*WYPEŁNIA OSOBA FIZYCZNA, ** WYPEŁNIA PODMIOT INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA 

3. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy  kwadrat  znakiem X) 

          Właściciel, użytkownik lub posiadacz                Współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz                       Inny               

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwy  kwadrat  znakiem X) 

           Osoba fizyczna            Osoba prawna             Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

5. Imię i Nazwisko / Nazwa Podmiotu
 

 

6. PESEL *: 7. NIP **: 8. REGON **: 

B.4. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY SKŁĄDAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat 

 

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 
 

16. Miejscowośd 17. Kod pocztowy                              

  -    
  

18. Poczta 

B.5. ADRES DO KORESPONDENCJI (JEŚLI JEST INNY NIŻ W CZĘŚCI B.4)
 

19.  Kraj 20. Województwo 21. Powiat 

 

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu 
 

26. Miejscowośd 27. Kod pocztowy                              

  -    
  

28. Poczta 
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C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE  

29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat 
 

32. Gmina 33. Ulica 34. Nr domu 35. Nr lokalu 
 

36. Miejscowośd 37. Kod pocztowy                              

  -    
  

38. Poczta 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W CZĘŚCI C 

Ryczałtowa stawka opłaty od nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe:  
 

39. 

 

Liczba nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 
 

40. 

Roczna kwota opłaty:  

(należy pomnożyd ryczałtową stawkę opłaty od nieruchomości, na której 
znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez liczbę nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)  

41. 

E. PODPIS SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO W CZĘŚCI B.3 / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO WSKAZANEGO CZĘŚCI B.3 

42. Imię   43. Nazwisko 

44. Data wypełnienia deklaracji (dzieo-miesiąc-rok) 
 
 
 
 
 

  -   -     
 

45. Podpis właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela 
nieruchomości (należy dołączyd pełnomocnictwo) lub inny dokument, z 
którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela 
nieruchomości 

 
………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 

 
46. Dane do kontaktu  telefon/ e-mail (nieobowiązkowo) 

 

 F. ADNOTACJE ORGANU 

47. 

48. Data (dzieo – miesiąc – rok) 
                                           

  -   -     
 

 49. Podpis przyjmującego  formularz 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Objaśnienia: 

 
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Kiełczygłów zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.  

 

2. Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe składa odrębną deklarację dla każdej z nieruchomości. 
 

Pouczenie: 

 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami(art. 6n ust. 1 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579; z 2020 r. poz. 
150, poz. 284).  
 
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji jest Wójt Gminy Kiełczygłów z siedzibą 98-358 Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, w imieniu którego działania 

realizuje Urząd Gminy w Kiełczygłowie z siedzibą  98-358 Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. c RODO (tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej 

nałożonych ustawą  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. 

poz. 1289,  z późn. zm.). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 

prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi.  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji 

publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny                 w otrzymaniu danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych 

Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych 

osobowych.  

9. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) 

wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego 

wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia. 

10. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail 

mkostarczyk@kielczyglow.pl  
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