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UCHWAŁA NR XV/137/2020
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 8 stycznia 2020 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz przez właściciela nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
położonych na terenie Gminy Kłaj.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.6n ustawy z dnia l3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) - Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje:
§ 1. l. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kłaj, na których zamieszkują
mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Kłaj, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w §1 uchwały, należy złożyć z jednej podanych niżej form:
1) w formie papierowej w Urzędzie Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655;
2) za pośrednictwem placówki pocztowej lub operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj
655;
3) w formie elektronicznej: za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem:
www.epuap.gov.pl - jako załącznik w pliku o formatach PDF lub DOC, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 162 i poz. l590) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym z platformy ePUAP zgodnie
z art. 20ae ustawy z dnia l7 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, poz. 730, poz. 848 i poz. 1590).
§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w §1 ust.1, właściciele nieruchomości zamieszkałych składają w terminie
14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych lub zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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2. Deklarację, o której mowa w §1 ust. 2, właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe składają
w terminie l4 dni od dnia powstania na nieruchomości odpadów komunalnych oraz w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 4. Traci moc uchwała nr XXVI/180/2017 Rady Gminy w Kłaju z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie:
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kłaj.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/137/2020
Rady Gminy Kłaj
z dnia 8 stycznia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.
___________________________________________________________________________
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
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Pouczenie
Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438) w przypadku nieuregulowania w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj, z siedzibą
w Urzędzie Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655.
2) Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu
12-284-11-00 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres e-mail: ugk@klaj.pl.
3) Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@klaj.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru
odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jak również art. 6 ust.1c RODO.
6) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 4.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
·dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
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9) Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11) Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/137/2020
Rady Gminy Kłaj z dnia 8 stycznia 2020 r.
POLA JASNE WYPEŁNIA: WŁAŚCICIEL, WSPÓŁWŁAŚCICIELE, UŻYTKOWNIK WIECZYSTY,
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI LUB PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ. WYPEŁNIAĆ
KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.
____________________________________________________________________________
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI, NA
KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI
WYKORZYSTYWANE NA
CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.
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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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1438) w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty wynikającej z niniejszej
deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości.
2. W razie zbycia nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe po dniu 15 czerwca lub po upływie 14 dni od
powstania obowiązku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od tej nieruchomości powinien
uiścić zbywca (poprzedni właściciel), zaś nabywca (obecny właściciel), będzie obowiązany do uiszczenia
opłaty w roku następnym. W razie natomiast zbycia nieruchomości przed dniem 15 czerwca lub przed
upływem 14 dni od powstania obowiązku opłatę powinien uiścić nabywca (nowy właściciel) o ile opłaty
tej nie uiścił uprzednio poprzedni właściciel.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kłaj, z siedzibą
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w Urzędzie Gminy Kłaj, 32-015 Kłaj 655.
2) Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu
12-284-11-00 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres e-mail: ugk@klaj.pl.
3) Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@klaj.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru
odpadów komunalnych, w tym pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jak również art. 6 ust.1c RODO.
6) Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 4.
7) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych.
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
9) Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu
Ochrony Danych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
11) Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek

