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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, WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU NA TERENIE GMINY CIECHOCIN 

 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1439). 
 
Składający:  Właściciele nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystane na cele rekreacyjno – 
wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku położonej na terenie Gminy Ciechocin. Przez właścicieli rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjnej i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
najemcy nieruchomości, dzierżawcy nieruchomości, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
 

Organ właściwy, do przyjęcia deklaracji: Wójt Gminy Ciechocin 

Miejsce składania deklaracji:  Urząd Gminy Ciechocin 
                                                        Ciechocin 172 
                                                     87-408 Ciechocin 

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 
Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

     □    pierwsza deklaracja 

     □    zmiana danych zawartych w deklaracji      (data zaistnienia zmian ……………………………..…) 

                                                                                                                            (dzień – miesiąc – rok) 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
DANE WŁAŚCICIELA / WŁADAJĄCEGO 1) 
Nazwisko / Nazwa 
 

Imię/Imiona 

Gmina 
 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

Pesel 
 

Nr telefonu e-mail 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU LUB DZIAŁKI 
 
 
 
   

 

  D.   DEKLAROWANY SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 2) 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

                                        □ selektywny                                       □ nieselektywny (zmieszany) 
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E. DEKLAROWANA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI                               OD 
NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-
WYPOCZYNKOWE WYKORZYSTYWANE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU 

Liczba domków letniskowych 
na terenie nieruchomości lub 

innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

Stawka opłaty ryczałtowej            
za gospodarowanie odpadami 

zbieranymi w sposób 
selektywny

3) 

Stawka opłaty ryczałtowej 
za gospodarowanie 

odpadami zbieranymi              
w sposób  

nieselektywny
 
/ zmieszany 

Opłata ryczałtowa  
roczna

 

(kolumna 1 x kolumna               
2 lub 3)

 

1 2 3 4 

 
……………… 

 

 
………………………. zł. 

 
………………………. zł. 

 
………………… zł. 

F.    PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ  
 
        …………….………………….                            ….……….…………………………. 
                           miejscowość, data                                                                       czytelny podpis 

G.    ADNOTACJE URZĘDOWE 

 

 
Pouczenia: 

1. 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 2020r., poz. 1427). 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Ciechocin deklarację o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia powstania odpadów komunalnych. 

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć Wójtowi Gminy Ciechocin nową deklarację w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

4. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, lub uzasadnionych wątpliwości  
co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Ciechocin określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściciela dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione 
szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na 
nieruchomościach o podobnym charakterze. 

5. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt Gminy Ciechocin zawiadamia właściciela 
nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych  
w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. 

6. Opłatę wskazaną w części E kolumna 4 należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechocin  
z góry raz w roku w terminie do 15 maja danego roku. 

          Objaśnienia: 
 
1) Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostkę organizacyjną i osobę posiadającą 
nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością. 
2) Zadeklarowany sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, 
właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę jak za zbieranie odpadów zmieszanych. 
3) Roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała. Stawka została określona właściwą uchwałą 
Rady Gminy Ciechocin w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

 
 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr. telefonu, adres e-mail) w celu umożliwienia kontaktu ze mną 
pracownikowi Urzędu Gminy Ciechocin w związku z realizacją zadań własnych Gminy i w celach informacyjnych, zgodnie z 
Rozporządzeniem 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).  

 
                                                                                                                                                          ……………………………  

(data, podpis)  
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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 roku 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 - RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy Ciechocin, Ciechocin 172, 
87-408 Ciechocin.  
2.Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@ciechocin.pl 
lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
3.Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody.  
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dane 
osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  
5.W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: -podmioty 
upoważnione, organy władzy publicznej ciążącego na Administratorze; ochrony Pani/Pana żywotnych interesów; -wykonywania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzone Administratorowi; -w pozostałych 
przypadkach Pani/Pana oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; -inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie 
danych osobowych.  
6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z 
terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.  
7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące 
prawa: -dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; -sprostowania danych, na podstawie 
art. 16 Rozporządzenia; -usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w 
pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po 
zakończeniu okresu archiwizacji; -ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; -prawo do przenoszenia 
danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, 
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 
przepisów prawa.  
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.  
9.Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W 
takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie 
podanie danych osobowych jest dobrowolne.  
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, 
umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji. 


