
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/224/2020 

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniony Uchwałą nr  XXIX/243/2020  

Rady Miejskiej w Proszowicach  z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

 

DL DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-

WYPOCZYNKOWE POŁOŻONE NA TERENIE GMINY PROSZOWICE 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 

organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów 

władających nieruchomością). 

Termin składania: Do 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie, albo na wygaśnięcie 

obowiązku ponoszenia opłaty albo zaistnienia zdarzeń mających wpływ na jej wysokość lub osobę/podmiot 

zobowiązany do jej zapłaty. Deklaracja zmieniająca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana danych będących postawą ustalenia wysokości opłaty. 

Deklarację należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami. 

Wnioskodawca wypełnia obowiązkowo pola jasne. 

We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X we właściwym 

kwadracie. 

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

            pierwsza deklaracja. 

Data powstania obowiązku ponoszenia 

opłaty……………………………….. 

            nowa (kolejna) deklaracja. 

Data powstania przyczyny złożenia 

nowej deklaracji …………………. 

            korekta deklaracji. 

Data powstania przyczyny złożenia 

nowej deklaracji ………………… 

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Nazwisko 

 

Imię 

 

Numer telefonu 1 

         

PESEL 2 REGON 3 

                    

RODZAJ PODMIOTU (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

           

właściciel 

 

współwłaściciel 

 

użytkownik 

wieczysty 

 

zarządca 

nieruchomości 

wspólnej 

 

najemca, 

dzierżawca 

 

inny podmiot 

władający 

nieruchomością 

 
1 nr telefonu – podanie nie jest obowiązkowe 

2 PESEL dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną  

3 REGON dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną 
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C.2. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

C.3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż adres nieruchomości wpisany w części C2) 

Miejscowość 

 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

C.4. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA (wyrażam zgodę na doręczanie mi pism drogą 

elektroniczną w sprawach  związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 

          tak           nie 
Adres poczty elektronicznej (wypełnić w przypadku zakreślenia opcji „tak”) 

 

D. WYSOKOŚĆ OPŁATY RYCZAŁTOWEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI ZA ROK 

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości  
.................... zł/rok 

 

 

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………….. 

E. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. POUCZENIE 

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawiania tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

2. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązkowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok, w których nie dopełniono 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 
 

G. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/224/2020 

Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. 

zmieniony Uchwałą nr  XXIX/243/2020  

Rady Miejskiej w Proszowicach  z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Proszowice reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta 

Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Król, kontakt pod adresem e-mail: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 

12 385 12 23. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na 

terenie Gminy i Miasta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, art. 6m ust.1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa oraz moje dane osobowe mogą być udostępnione firmie wywozowej w celu realizacji świadczenia 

usługi odbioru odpadów komunalnych. 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, Warszawa. 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji. 

H. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Data wypełnienia deklaracji: Czytelny podpis składającego deklarację: 

 

 

 


