
UCHWAŁA NR XXVII/189/2020 
RADY GMINY KLUCZE 

z dnia 6 lipca 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze. 

Na podstawie art. 6n ust.1 i art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.2010 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 
i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.713), 

Rada Gminy Klucze uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właściciela nieruchomości w brzmieniu określonym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

1. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Klucze 
w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości. 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 

§ 3.  

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. 

3. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ( 
ePUAP ) dla Urzędu Gminy w Kluczach. 

4. Ustala się wzór deklaracji w formie elektronicznej w formacie docx oraz układzie informacji i powiązań 
między nimi, który określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5. Deklarację w formie elektronicznej składa się przez wysłanie odpowiednio podpisanej e-paczki, której 
elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo wzór 
deklaracji elektronicznej w formacie docx określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Traci moc uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Klucze (Dz. Urz. Woj. Małop. 2016, poz.3645 ze zm). 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klucze. 
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§ 6.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Klucze 

 
 

mgr Bogusław Paś 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały nr  XXVII/189/2020  Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca 2020r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI 
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

Podstawa prawna:        Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz .U. 2019, poz.2010 ze zm.) 
Składający:                    Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Klucze 
Miejsce składania:         Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1    Biuro Podawcze - Parter 

 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ  DEKLARACJĘ 
WÓJT GMINY KLUCZE 
UL. PARTYZANTÓW 1 
32-310 KLUCZE 
 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI I TERMINY SKŁADANIA (ZAZNACZYĆ                    
WŁAŚCIWE)                                                                                                                                            

□ PIERWSZA DEKLARACJA 
       (14 DNI OD DATY ZAMIESZKANIA PIERWSZEGO MIESZKAŃCA 

 
 
…………………………………….. 
Data powstania obowiązku 

□ NOWA DEKLARACJA- ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ  
       DEKLARACJI  (W TERMINIE DO 10 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM  
          NASTĄPIŁA ZMIANA, BĘDĄCA PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI NALEŻNEJ OPŁATY ZA 
          GOSPODAROWANIE ODPADAMI) 
 

 
 
 
 
……………………………………. 
Data zaistnienia zmiany 

□ KOREKTA  DEKLARACJI  (W PRZYPADKU BŁĘDÓW W TEKŚCIE UPRZEDNIO  
       ZŁOŻONEJ DEKLARACJI) 

 
 
……………………………………….. 
Okres, którego korekta dotyczy 

 
C. PODMIOT MAJĄCY OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwe)    

□OSOBA FIZYCZNA1)                 □ OSOBY PRAWNE I POZOSTAŁE PODMIOTY1)      
                                    

 
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
NIP2)   
PESEL2)   
NAZWISKO I IMIĘ/ PEŁNA 
NAZWA WŁAŚCICIELA3) 

 

 
E.  ADRES  ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY   /   EW. ADRES DO KORESPONDENCJI,JEŻELI JEST INNY 
MIEJSCOWOŚĆ- 
KOD POCZTOWY  
ULICA/ NR DOMU  
NUMER TELEFONU 
/EW. ADRES E-MAIL  
 
F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
MIEJSCOWOŚĆ  
ULICA, NR DOMU  
FORMA WŁADANIA4)  

 
G. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE BIOODPADÓW – DOTYCZY TYLKO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 
 (wypełnia składający deklarację- zaznaczyć odpowiednie                                                                                                                                                                                                                                                         

□ POSIADAM KOMPOSTOWNIK   PRZYDOMOWY5)  I KOMPOSTUJĘ W NIM BIODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE  

□ NIE POSIADAM KOMPOSTOWNIKA  PRZYDOMOWEGO I NIE  KOMPOSTUJĘ  BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH  
       ODPADY KOMUNALNE 
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H. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ PŁATNEJ BEZ WEZWANIA ORGANU                                                                                         
 (wypełnia składający deklarację )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT.F NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE 
 

………………………………………………….OSÓB6) 

 
POBYT CZASOWY W OKRESIE OD…………………………..DO…………………………….       ………………………….OSÓB 

A. STAWKA MIESIĘCZNA OPŁATY OKREŚLONA W 
UCHWALE RADY GMINY KLUCZE W SPRAWIE 
WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(należy wpisać stawkę wynikającą z Uchwały Rady Gminy Klucze ) 
 
…...........................................................ZŁ OD OSOBY 

B. DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ 
OPŁATY BEZ ZWOLNIENIA Z TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 

  

(należy pomnożyć stawkę od osoby przez ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość) 
 
…...........................................................ZŁ MIESIĘCZNIE 

C. KWOTA  ZWOLNIENIA Z TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 
STAWKA ZWOLNIENIA  …........................ZŁ OD 
OSOBY (należy wpisać stawkę zwolnienia  wynikającą z 
uchwały Rady Gminy Klucze przysługującą w przypadku 
kompostowania bioodpadów w kompostowniku) 

(należy wpisać kwotę zwolnienia z opłaty wynikającą z przemnożenia 
stawki zwolnienia  przez ilość osób zamieszkujących nieruchomość) 
 
                     …............................................ZŁ  

OSTATECZNA  DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ 
OPŁATY 

(należy od kwoty z poz. B odjąć kwotę z poz. C) 
 
 
….................................................ZŁ MIESIĘCZNIE 

  
 
 
 
 
 
……………………………………                                                                           …………………………………………………………. 
      (miejscowość, data)                                                                                                (czytelny podpis składającego deklarację) 
                                                                                        
 

 
I.ADNOTACJE URZĘDOWE                                                                                                                                                                                                               
 
  
 
 
 
 
 
Klucze dnia ……………………………….                                                    Podpis……………………………………………………. 
 
 
Pouczenie: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Klucze deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Miejsce 
zamieszkania oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art.25 Kc). 

2) Zadeklarowana opłata płatna jest bez wezwania organu, do ostatniego dnia każdego kwartału 
na rachunek bankowy nr 96 1240 1372 1111 0010 9285 0704  lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Klucze.         

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  do Wójta Gminy Klucze w terminie  do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym   nastąpiła zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami. 

4)  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła 
zmiana. 

5) W PRZYPADKU NIE WPŁACENIA W OKREŚLONYCH TERMINACH KWOTY OPŁATY LUB WPŁACENIA JEJ W 
NIEPEŁNEJ WYSOKOŚCI NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU 
WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 ROKU O POSTĘPOWANIU 
EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI ( Dz. U. 2019, poz.1438) 

6) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2019,poz.2010 
ze zm.) w razie nie złożenia deklaracji, Wójt Gminy Klucze określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomości o podobnym charakterze. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w 
decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana danych niezbędnych do 
określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji jest niedopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana 
danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym stawki opłaty. 
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Objaśnienia. 
1) Dla zabudowy jednorodzinnej: 

-w przypadku występowania równocześnie kilku form władania nieruchomością, zobowiązanym do złożenia deklaracji jest 
podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze umowy zawartej 
w formie pisemnej wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 
Dla zabudowy wielorodzinnej: 
- w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębna własność lokali, 
obowiązki właściciela nieruchomości  wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę 
mieszkaniową. 

           2) W przypadku osób fizycznych należy podać PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów należy podać NIP. 
3) Niepotrzebne skreślić. 
4) Należy wpisać formę władania: własność, współwłasność, zarząd, użytkowanie wieczyste, inne. 
5) W rozumieniu przepisów § 4 ust.2 uchwały nr  XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16.04.2020r. w sprawie  uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Klucze (Dz. Urz. Woj. Małop. 2020, poz.2911). 
6) W przypadku, gdy podana liczba osób jest inna niż liczba osób zameldowanych, do deklaracji należy złożyć oświadczenie ze 

wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania albo dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zamieszkanie poza 
miejscem zameldowania. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

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), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-

310 Klucze; tel. +48 326428508. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

iod@gmina-klucze.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji n/w  celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze /art. 6 ust. 1 lit. c) 

ww. rozporządzenia/, w szczególności w celu: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wydania decyzji opłaty za 
gospodarowanie odpadami, windykacji niezapłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, zwrotu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019, poz.2010 ze zm.) ,  Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. 2019,poz.900 ze zm.) i  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.219,poz.1438 ze zm.). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora 
oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich 

danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie danych , które zawiera deklaracja  jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. 
8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych.  
 
 
 
 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.    ……………………….………….………………………..  

                                         (data, podpis składającego deklarację) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXVII/189/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 6 lipca  2020 r. 
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI 
LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
Podstawa prawna:  Art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz .U. z  2019r., poz.2010 ze zm.) 
Składający:  Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Klucze 
Miejsce składania:  Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1    Biuro Podawcze - Parter 
 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO KTÓREGO SKŁADA SIĘ  DEKLARACJĘ 
WÓJT GMINY KLUCZE 
UL. PARTYZANTÓW 1 
32-310 KLUCZE 
 
B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI I TERMINY SKŁADANIA (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji  ( zaznaczyć właściwe ) 

  PIERWSZA DEKLARACJA      ……………………… 
 ( 14 DNI OD DATY ZAMIESZKANIA PIERWSZEGO MIESZKAŃCA )    data zaistnienia zmiany 
 
 
  NOWA DEKLARACJA- ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W POPRZEDNIEJ DEKLARACJI  ……………………… 
 (W TERMINIE DO 10 DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU, W KTÓRYM   data zaistnienia zmiany 
 NASTĄPIŁA ZMIANA, BĘDĄCA PODSTAWĄ USTALENIA WYSOKOŚCI NALEŻNEJ  
 OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI) 
 
  KOREKTA  DEKLARACJI       ……………………… 
 (W PRZYPADKU BŁĘDÓW W TEKŚCIE UPRZEDNIO ZŁOŻONEJ DEKLARACJI)   data zaistnienia zmiany 
 
C. PODMIOT MAJĄCY OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI ( zaznaczyć właściwe) 

OSOBA FIZYCZNA 1)  OSOBY PRAWNE I POZOSTAŁE PODMIOTY 1) 
 
D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NIP 2)       
PESEL 2)       

 
NAZWISKO I IMIĘ / PEŁNA NAZWA 
WŁAŚCICIELA 3)       

  
E. ADRES ZAMIESZKANIA/ SIEDZIBY / EW. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI JEST INNY 

MIEJSCOWOŚĆ – KOD POCZTOWY       
ULICA / NR DOMU       
NUMER TELEFONU / EW. ADRES 
EMAIL       

  
 
F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

MIEJSCOWOŚĆ        
ULICA NR DOMU       
FORMA WŁADANIA 4)       

  
G. OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE BIOODPADÓW – DOTYCZY TYLKO BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH 
(wypełnia składający deklarację- zaznaczyć odpowiednie)  
 
  POSIADAM KOMPOSTOWNIK   PRZYDOMOWY5)  I KOMPOSTUJĘ W NIM BIODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE 
 
  NIE POSIADAM KOMPOSTOWNIKA  PRZYDOMOWEGO I NIE  KOMPOSTUJĘ  BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 
 
 
G. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ PŁATNEJ BEZ WEZWANIA ORGANU  
 (wypełnia składający deklarację) 
 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI WSKAZANEJ W PKT.F NINIEJSZEJ DEKLARACJI ZAMIESZKUJE 
 

      OSÓB6) 
 

POBYT CZASOWY W OKRESIE OD       DO                   OSÓB 
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A. STAWKA MIESIĘCZNA OPŁATY OKREŚLONA W 
UCHWALE RADY GMINY KLUCZE W SPRAWIE 
WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA 
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

((należy wpisać stawkę wynikającą z Uchwały Rady Gminy 
Klucze ) 
 
      ZŁ OD OSOBY 

B. DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ 
OPŁATY BEZ ZWOLNIENIA Z TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW 

(należy pomnożyć stawkę od osoby przez ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość) 
 
      ZŁ MIESIĘCZNIE 

C. KWOTA  ZWOLNIENIA Z TYTUŁU 
KOMPOSTOWANIA ODPADÓW STAWKA 
ZWOLNIENIA        ZŁ OD OSOBY (należy wpisać 
stawkę zwolnienia  wynikającą z uchwały Rady Gminy 
Klucze przysługującą w przypadku kompostowania 
bioodpadów w kompostowniku) 

(należy wpisać kwotę zwolnienia z opłaty wynikającą z 
przemnożenia stawki zwolnienia  przez ilość osób 
zamieszkujących nieruchomość) 
 
      ZŁ 

OSTATECZNA  DEKLAROWANA WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY 

(należy od kwoty z poz. B odjąć kwotę z poz. C) 
 
 
      ZŁ MIESIĘCZNIE 

 
……………………………….. 

(data) 

 
                                 

(czytelny podpis składającego deklarację) 

 
I.ADNOTACJE URZĘDOWE  
      
 

Klucze dnia ………………..                  Podpis                                  
 
 
Pouczenie: 

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Klucze deklarację  o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca. Miejsce zamieszkania oznacza miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu 
(art.25 Kc). 

2) Zadeklarowana opłata płatna jest bez wezwania organu, do ostatniego dnia każdego kwartału 
na rachunek bankowy nr 96 1240 1372 1111 0010 9285 0704  lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Klucze.         

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację  do Wójta Gminy Klucze w terminie  
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym   nastąpiła zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

4)  Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. 

5) W PRZYPADKU NIE WPŁACENIA W OKREŚLONYCH TERMINACH KWOTY OPŁATY LUB WPŁACENIA JEJ W 
NIEPEŁNEJ WYSOKOŚCI NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU 
WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 ROKU O POSTĘPOWANIU 
EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI ( Dz. U. 2019, poz.1438) 

6) Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U.2019,poz.2010 ze zm.) w razie nie złożenia deklaracji, Wójt Gminy Klucze określa, w drodze decyzji, wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w wysokości określonej w decyzji obowiązuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym 
następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty. Po doręczeniu decyzji złożenie deklaracji 
jest niedopuszczalne, jeżeli nie następuje zmiana danych niezbędnych do określenia wysokości tej opłaty, w tym 
stawki opłaty. 

Objaśnienia. 
1) Dla zabudowy jednorodzinnej: 

-w przypadku występowania równocześnie kilku form władania nieruchomością, zobowiązanym do złożenia deklaracji 
jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty te mogą w drodze 
umowy zawartej w formie pisemnej wskazać podmiot zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z 
ustawy. 
Dla zabudowy wielorodzinnej: 
- w stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębna 
własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości  wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają spółdzielnię 
mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową. 

2) W przypadku osób fizycznych należy podać PESEL, w przypadku pozostałych podmiotów należy podać NIP. 
3) Niepotrzebne skreślić. 
4) Należy wpisać formę władania: własność, współwłasność, zarząd, użytkowanie wieczyste, inne. 
5) W rozumieniu przepisów § 4 ust.2 uchwały nr  XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16.04.2020r. w sprawie  

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Klucze (Dz. Urz. Woj. Małop. 2020, poz.2911). 
6) W przypadku, gdy podana liczba osób jest inna niż liczba osób zameldowanych, do deklaracji należy złożyć 

oświadczenie ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania albo dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie poza miejscem zameldowania. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
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), publ. Dz.U. UE L 2016.119.1 informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klucze jest Wójt Gminy Klucze, ul. Partyzantów 

1, 32-310 Klucze; tel. +48 326428508. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: iod@gmina-klucze.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji n/w  celów, z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze /art. 6 

ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia/, w szczególności w celu: ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wydania 
decyzji opłaty za gospodarowanie odpadami, windykacji niezapłaconej w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, zwrotu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawami: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019, 
poz.2010 ze zm.) ,  Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019,poz.900 ze zm.) i  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz.U.219,poz.1438 ze zm.). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora oraz organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia 

swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

7. Podanie danych , które zawiera deklaracja  jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 
podania. 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych.  
 
 
 
 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego                                      

      (data, podpis składającego deklarację) 
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