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Załącznik  nr 1 do uchwały Nr XVI / 140 / 2019 

Rady Gminy Sobków z dnia 20 grudnia 2019 r.  

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 
ROK OD NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ 
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE  REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE 

 Podstawa prawna: 
 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 2010). 

  

 Składający:  
 

Właściciele nieruchomości ( w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach) położonych na terenie Gminy Sobków.  

  

 Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub  
powstania odpadów komunalnych, lub 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 danych. 

  

 Miejsce składania: Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków   

 Organ do którego składa 

się deklarację:  
WÓJT GMINY SOBKÓW, PLAC WOLNOŚCI 12, 28-305 SOBKÓW   

 Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo z własnoręcznym podpisem lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym 

lub niebieskim kolorem. 

  

 1.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI *   

 

 Pierwsza deklaracja
1 

– data powstania obowiązku …………………… (dzień) …………………… (miesiąc) …………………….  (rok)  

 

 Korekta deklaracji
2 

– data korekty                             ……………………. (dzień) …………………… (miesiąc) ……………………  (rok)  

 

 Nowa deklaracja
3 

– data zaistnienia zmian               ……………………. (dzień) …………………… (miesiąc) …………………… (rok) 

 

Wygaśnięcie obowiązku
4 

– data wygaśnięcia            ……………………. (dzień) …………………… (miesiąc) …………………… (rok) 

  

2.SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ *   

 właściciel                współwłaściciel           użytkownik wieczysty  

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu  

 inny podmiot władający nieruchomością (wpisać jaki) ……………………………………………………….. 

  

3.DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ   

IMIĘ i NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA** 

 
  

PESEL  

 

NIP    

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO (pole nieobowiązkowe) ADRES E-MAIL (pole nieobowiązkowe)   

4.ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY/ KORESPONDENCYJNY    

KRAJ* WOJEWÓDZTWO* POWIAT*   

 POLSKA  

 inny……………………………….. 

 ŚWIĘTOKRZYSKIE  
 inne…………………………………………..……… 

 JĘDRZEJOWSKI  

 inny………………………………………….. 

  

GMINA* MIEJSCOWOŚĆ NR DOMU NR LOKALU   

 SOBKÓW  

 inna…………………………………… 

     

ULICA KOD POCZTOWY* POCZTA *   

  28-305  

 inny……………………………………… 

 SOBKÓW  

 inna…………………………………………… 
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5.ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE   

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU   

      

KOD POCZTOWY GMINA POCZTA 
  

      

6. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK DLA NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W 

PUNKCIE 5 NINIEJSZEJ DEKLARACJI 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, które zbierane są i odbierane w sposób selektywny 

wynosi: 

 

 

……………..… zł 

 

7. UWAGI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

 

 

 

 

8. DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  

 

      

 

…………………..………………………..… 

dzień – miesiąc - rok 

 

 

 

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

podpis/y z podaniem imienia i nazwiska; pieczęć osoby 

upoważnionej i reprezentującej 

 

9. ADNOTACJA ORGANU   

   

 
* zaznaczyć właściwy kwadrat  
** niepotrzebne skreślić  
 

Pouczenie: 
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r.                                
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1438  z późn. zm). 

Objaśnienia: 
1 Pole ,, Pierwsza deklaracja’’ należy zaznaczyć znakiem ,,X’’ w przypadku, gdy dany podmiot nie składał wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za nieruchomość. Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej 
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
2 Pole ,, Korekta deklaracji’’ należy zaznaczyć znakiem ,,X’’ w przypadku błędu m.in. (oczywista omyłka pisarska, błąd rachunkowy) w złożonej 
deklaracji.  Zgodnie z art. 81  § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)..  
3 Pole ,, Nowa deklaracja’’ należy zaznaczyć znakiem ,,X’’ w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiła zmiana danych. 
 4 Pole ,, Wygaśnięcie obowiązku’’ należy zaznaczyć ,,X’’ w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego.  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 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 zwanym 
dalej „RODO" i dbając o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że: 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków  z siedzibę w Sobkowie, przy pl. Wolności 12. Możesz się z 
nami skontaktować: 

─ listowanie: pl. Wolności 12; 28-305 Sobków; 

─ przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.sobkow.pl;  

─ telefonicznie: +48 41 387 10 37 

─ drogą mailową: sekretariat@sobkow.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: biuro@ochrona-danych.net 
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173. 

Cel i podstawy przetwarzana 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 

─ uzyskania informacji dotyczącej gospodarowania odpadami na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj.: Ko-
deksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – ordynacja podat-
kowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym. 

Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz stronom 
i uczestnikom postępowania zgodnie z przepisami prawa. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane przechowywane będą przez okres postępowania administracyjnego i celu w jakim są przetwarzane oraz ustawy 
o archiwach państwowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania; 

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

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa w celu realizacji obowiązku prawnego. 
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