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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/336/2020 
Rady Gminy Kleszczów 
z dnia 27 października 2020 roku 

DO-1 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439) 
Składający: 1)Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 
2)Właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

Termin składania: 1) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na 
danej nieruchomości odpadów komunalnych 
2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
2. Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację: 

Wójt Gminy Kleszczów 
Adres : ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
❑ pierwsza deklaracja ❑  nowa deklaracja (korekta) ......  - ......  - ......... 
(data zamieszkania na nieruchomości pierwszego (data zaistnienia zmiany) 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 
odpadów komunalnych) 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ Właściciel nieruchomości ❑  Współwłaściciel nieruchomości ❑  Najemca, dzierżawca 

❑ Użytkownik wieczysty ❑  Zarządca nieruchomości ❑  Inny 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Osoby fizyczne / Pozostałe podmioty 

5. Imię i Nazwisko */ Nazwa pełna ** 

6. REGON ** 7. Nr telefonu *** /Adres e-mail *** 

D.2. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne
1  

8. Ulica 9. Nr domu 10. Nr lokalu 

11. Miejscowość 12. Kod pocztowy 

D.3. ADRES ZAMIESZKANIA– jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 

1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. 
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13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat 

16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lokalu 

20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr działki 

26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Liczba domków letniskowych 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zaznaczyć, jeżeli odpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym – 
dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej. 
◻  oświadczam, iż posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady stanowiące 
odpady komunalne. Będę korzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
Stawka opłaty określona w Uchwale Rady Gminy Kleszczów w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalania wysokości tej opłaty 

29.  

zł/osobę 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.2 
30.  

Miesięczna kwota opłaty (kwotę z poz. 29 należy pomnożyć przez liczbę osób 
wskazaną w poz. 30) 

31.  
zł/miesiąc 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących 
bioodpady 32.  

Wysokość miesięcznej opłaty po uwzględnieniu częściowego zwolnienia z opłaty 33. zł/miesiąc 
Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

34.  
zł/rok 

G. UWAGI ORAZ PISEMNE UZASADNIENIE ZMIANY DANYCH 

H. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
35. Data: 36. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej): 

I.  ADNOTACJE URZĘDOWE 

37. Uwagi organu podatkowego 

38. Data: 39. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska; pieczątka osoby upoważnionej): 
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POUCZENIE 
W przypadku nie wpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty z poz. 31, 33 i 34 lub 
wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 
wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427). 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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 jako „RODO”, informuję, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, z siedzibą przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów 

• przez email: kleszczow@kleszczow.pl  

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor ochrony danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów. 

• Przez email: iod@kleszczow.pl  

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu: 

• prowadzenia ewidencji deklaracji, ewidencji finansowo-księgowej w zakresie rozliczeń z właścicielami nieruchomości, 

• prowadzenia postępowań administracyjnych oraz windykacji i egzekucji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

• organizacji odbioru odpadów komunalnych, 

• wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, 

• weryfikacji prowadzenia przez właścicieli nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

IV. Okres przechowywania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie dla 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach, który wynosi 10 lat. W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez okres jego trwania, a następnie przez 
okres 5 lat od jego zakończenia. 

V. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa (np. 
instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, sądy, administracja publiczna). Twoje dane osobowe będą 
udostępnione podmiotowi, z którym zawrzemy umowę na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych. 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 

b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych; 

c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z  
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obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; 

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Konieczność podania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełniania przez nas obowiązku prawnego. 

* Dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi 
** Dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi 
*** Dane nieobowiązkowe 
1 Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębna deklarację 
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