POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI
LETNISKOWE LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCIACH WYKORZYSTYWANYCH NA CELE
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO
Podstawa prawna:

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

Składający:

Właściciele (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych
jedynie przez część roku.

Miejsce składania:

Urząd Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno.

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
WÓJT GMINY SŁAWNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 SŁAWNO

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem x):

 PIERWSZA DEKLARACJA – data powstania obowiązku opłaty ……………………………..
 NOWA DEKLARACJA – data zaistnienia zmian ……………………………………….
 KOREKTA DEKLARACJI - data zaistnienia zmian ……………………………………………………
C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
1. Składający deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):





Osoba fizyczna

 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Osoba prawna

2. Rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):



Właściciel



Współwłaściciel





Użytkownik wieczysty



Zarządca nieruchomości

 Inny podmiot

Najemca, dzierżawca

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
(* wypełnia osoba fizyczna,

** wypełnia

podmiot inny niż osoba fizyczna)

*

Nazwisko i imię /Nazwa podmiotu**
PESEL*/NIP**

REGON**

NUMER KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO**

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy 1)

Adres e-mail 1)

ADRES ZAMIESZKANIA

Nr lokalu

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB WYKORZYSTYWANEJ
NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

F.

OKREŚLENIE WYSOKOSCI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJA SIĘ DOMKI LETNISKOWE
LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Ryczałtowa stawka opłaty za rok, dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
…………………………. zł.; (słownie) ……………………………………………………………………………………………………………………….. zł.

G. PODPIS SKŁADAJACEGO DEKLARACJĘ
……………………………………………

…………………………………………….

(miejscowość i data)

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE URZĘDU

1)

Dane dodatkowe.

Pouczenie:
W przypadku nieuiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie określonym w uchwale
Rady Gminy Sławno lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz. Urz. UE.L.2016.119.1) z 4.5.2016 r., dalej „RODO” oraz wypełniając obowiązek
wynikający z art. 13 RODO, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno z siedzibą w Sławnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31,
26-332 Sławno, e-mail: sekretariat@ugslawno.pl
2) Sprawami z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zajmuje się Inspektor Ochrony Danych kontakt : iod@ugslawno.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych związanych z prawidłowym obliczeniem wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prawidłową realizacją obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Sławno, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r.
poz. 2010) oraz art. 6 ust.1 lit. c , e RODO..
4) Państwa 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) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy o archiwizacji.
6) Posiadacie Państwo 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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8) Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody podpisanie umowy będzie niemożliwe.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Urzędu Gminy Sławno.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby składającej deklarację)

