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                                                                      Załącznik nr 3 do Uchwały  XXXVI/312/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2021 roku 

                                                                        
WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE/SZARE POLA WYPEŁNIA URZĄD 

   

WZÓR DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH  
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI-  za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
 

Podstawa prawna:  
 
Składający: 
 
 
Miejsce złożenia: 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach  
ul. Wincentego Ciastowicza 11 
62-085 Skoki 
 

A. NAZWA I ADRES SIEDZIBY ORGANU, WŁAŚCIWEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI, UL. WINCENTEGO CIASTOWICZA 11, 62-085 SKOKI 
 

 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
1. Rodzaj złożonej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X ) 
 

❑ pierwsza deklaracja 

(data powstania obowiązku               

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.) 
 
 

 

X nowa deklaracja 

(data zaistnienia zmiany                     

( 01- 03- 2022 r.) 
 

 

❑ korekta deklaracji               

(data obowiązywania od                        

_ _ - _ _ - _ _ _ _ r.) 
 

   

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 
2. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X) 

     X właściciel/współwłaściciel nieruchomości,  

              użytkownik wieczysty 

 ❑ jednostka organizacyjna lub osoba 

        posiadająca nieruchomość w zarządzie 

     ❑ inny   ❑ najemca, dzierżawca 
   

D. DANE IDENTYFIKACYJNE 
D.1. Adres zamieszkania/siedziby  

(Pola 4, 5, 6 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany) 

3.Imię i nazwisko lub pełna nazwa 
 

JAN KOWALSKI 
4.Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 
------------------------------------- 

5.Imię ojca 
------------------------------------- 

6.Imię matki 
------------------------------------- 

7.PESEL (wypełniają osoby fizyczne) 

76110203211 

8.NIP (wypełniają osoby/podmioty prawne) 

223 145 6789 

 9.Kraj 

POLSKA 

10.Województwo 

WIELKOPOLSKIE 

 11.Powiat 

WĄGROWIECKI 
 
 

12.Gmina 

SKOKI 
 
 

 13.Ulica 

ZAMKOWA 

 14.Nr budynku 

3 

15.Nr lokalu 

1 

16.Miejscowość 

SKOKI 
 
 

 17.Kod pocztowy 

62-085 

18. Poczta 

SKOKI 
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19.Telefon  

555 432 121 

20.E-mail  

kowalski@wp.pl 
 

D.2. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 
(Pole nr 24 należy wypełnić w przypadku gdy nieruchomość nie ma nadanego numeru porządkowego) 

21. Ulica 

POLNA 
 
 

22. Nr budynku 

20 

23. Nr lokalu 

3 

24. Nr geod. działki 

25.Miejscowość 

SKOKI 
26.Kod pocztowy 

62-085 

27.Poczta 

SKOKI 
 

E. WYSOKOŚĆ ROCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DOMKU 
LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI ALBO  INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
Należy wpisać stawkę opłaty określoną w chwale Rady Miejskiej Gminy Skoki w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 
Ryczałtowa stawka opłaty za rok od domku letniskowego  
 

  

191,90 zł 
 

F. POUCZENIE 

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

G. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie 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.U. UE.L. z 2016r. Nr 119, z 
04.05.2016, s.1, ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1.Administratorem Państwa danych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego 
Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.  
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: k.przybysz@gmina-skoki.pl, pod numerem 
telefonu 61 8925812 lub pisemnie na adres Administratora.  
3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości wykonania czynności i zadań wynikających z przepisów 
prawa, określonych w: 

− ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

− ustawie z dnia 29 sierpnia  1997 roku – Ordynacja podatkowa, 

− ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

− ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego. 
oraz innych ustawach, przepisach wykonawczych i regulacjach. 
4.Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  
5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  
6.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 
8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 
celu, o którym mowa w punkcie 3. 
9.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa- organom 
podatkowym oraz organom egzekucyjnym. 
10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.                                                     
11.Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

H. DATA WYPEŁNIENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 

 
 

 

 

mailto:k.przybysz@gmina-skoki.pl
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15.05.2020                                                                                            Jan Kowalski 
        ………………………………….                                                               ….……………………………………………… 
           (data wypełnienia deklaracji)                                                                     (czytelny podpis składającego deklarację) 
 

I. ADNOTACJE ORGANU 
                                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                                
 
   

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym 
 

                                                                                                                                               ………………………………………………… 
                                                                                                                        (data i podpis) 

                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


