
PESEL: 

telefon kontaktowy: e-mail:

nr domu/nr lokalu: kod pocztowy: poczta:

gmina: miejscowość: ulica:

województwo: powiat:kraj:

D4. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Osoba fizyczna Osoba prawna
Jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej

D.3 Imię i nazwisko/Nazwa pełna

Użytkownik wieczysty Zarządca nieruchomości wspólnej

D2. Forma prawna składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 Inny podmiot 

władający 

(jaki?)

D. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

D.1 Tytuł prawny, forma władania nieruchomością (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Właściciel nieruchomości Współwłaściciel Najemca, dzierżawca

C2. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA DEKLARACJI ZMIENIAJĄCEJ (nowej): art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Zbycie nieruchomości Zmiana ilości osób
Inne 

(jakie)

zmiana metody naliczania 

opłaty

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: Wójt Gminy Stara Kamienica

B. DEKLARACJA DOTYCZĄCA (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Pierwsza deklaracja Korekta deklaracji Deklaracja zmieniająca

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat):

Nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanej jedynie przez część roku

Nieruchomości zamieszkałej

C1. PRZYCZYNY ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI: Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z 

późn. zm.) wraz z korektą deklaracji niezbędne jest z złożenie pisemnego uzasadnienia korekty.

Załącznik do uchwały nr X.48.2019 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31.07.2019r.

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA OBSZARZE GMINY STARA KAMIENICA

Podstawa prawna: 

Składający:

Termin składania:

Miejsce składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)

Właściciel nieruchomości (w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zamieszkałej znajdującej się w 

granicach administracyjnych Gminy Stara Kamienica, na której powstają odpady komunalne lub nieruchomości, na której znajdują 

sie domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie 

przez część roku. W przypadku posiadania więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej 

nieruchomości

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub wysokość opłaty

Urząd Gminy w Starej Kamienicy, Stara Kamienica 41, 58-512 Stara Kamienica



Odpady zbierane selektywnie Tak Tak

Nie Nie

Data przyjęcia deklaracji Podpis przyjmującego deklarację

J. ADNOTACJE ORGANU

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Miejscowość, data Czytelny podpis

…..............................................

.................................................

.................................................

....................

Inne 

(jakie)

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

 Pełnomocnictwo (w przypadku 

reprezentowania właściciela 

nieruchomości przez pełnomocnika)

Uzasadnienie zmiany deklaracji

  

ZBIÓRKA NIESELEKTYWNA

128,00 zł                                        256,00 zł                                     

Wysokość rocznej opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku (iloczyn liczby 

domków letniskowych oraz stawki opłaty od domku letniskowego)

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekrecyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanej jedynie przez część roku za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi

ZBIÓRKA SELEKTYWNA

Liczba domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku

Wyliczona kwota miesięcznej opłaty (iloczyn liczby 

mieszkańców oraz stawki miesięcznej opłaty)

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWNIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB 

INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANEJ JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

  

liczba mieszkańców

F1. Obliczenie stawki miesięcznej dla nieruchomości, w której zamieszkują mieszkańcy

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od mieszkańca 

zamieszkującego nieruchomość

Odpady zbierane selektywnie                              

14,00 zł

Odpady zbierane nieselektywnie                              

40,00 zł

Odpady zbierane nieselektywnie

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D niniejszej deklaracji zamieszkuje:

telefon kontaktowy: e-mail:

E. DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

nr domu/nr lokalu: kod pocztowy: poczta:

gmina: miejscowość: ulica:

kraj: województwo: powiat:

D5. Adres siedziby/adres zamieszkania

W przypadku, gdy adres zamieszkania jest taki sam, jak adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne 

proszę zaznaczyć kwadrat



OBJAŚNIENIA:

1. Selektywne gromadzenie odpadów polega na: gromadzeniu poszczególnych rodzajów odpadów, z podziałem na papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, 

odpady ulegające biodegradacji.

2. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) 

przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.  

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Stara Kamienica o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W 

przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Stara 

Kamienica w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w 

którym nastąpiła zmiana.

4. Deklarowaną kwotę miesięcznej opłaty należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stara Kamienica, w tytule 

podając „opłata za odpady” oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

5. W przypadku składania deklaracji przez jednostki organizacyjne (tj. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie) prosimy o załączenie wykazu gospodarstw 

domowych z adresem i ilością przebywających osób.  W przypadku gdy deklarację składa pełnomocnik należy załączyć pełnomocnictwo. 

POUCZENIE:

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.).

2. Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w razie niezłożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, Wójt Gminy Stara Kamienica określi w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na 

nieruchomości o podobnym charakterze.

3. Składający niniejszą deklarację odpowiada prawnie za wiarygodność podanych informacji oraz przyjmuje na siebie obowiązek uiszczania opłat określonych na 

podstawie tych danych.

4. Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych 

z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi (zgodnie z art. 2 d 

rozporządzenia WE nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (Dz. Urz. UE L z 2008., poz. 218, s.14)

5. W przypadku zbycia lub zmiany własności nieruchomości należy złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem zmiany.

6. Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu 

korekty deklaracji.

7. W przypadku złożenia korekty deklaracji lub deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa była świadczona.

8. W przypadku zmiany danych w postaci zmniejszenia ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, płatnik zobowiązany jest do podania uzasadnienia przyczyn 

korekty.

9. Deklaracja zmieniająca - dotyczy wszelkich zmian mających wpływ na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in.: zmiana ilości 

osób, zmiana sposobu gospodarowania odpadami itd.) skutkujący dla miesiąca bieżącego lub przyszłych miesięcy. Korekta deklaracji - koryguje uprzednio 

złożoną deklarację, która została błędnie sporządzona. Korekta deklaracji koryguje naliczenia powstałe do momentu złożenia nowej deklaracji.

10. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za odprowadzenie odpadów zmieszanych wraz z należnymi odsetkami.

11. Deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyła się z wykorzystaniem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej 

zwanej „ePUAP”. Format elektroniczny deklaracji jest zgodny ze wzorem formularza elektronicznego na Platformie Usług Administracji Publicznej „ePUAP”. 

Deklaracje składane w ten sposób powinny zostać opatrzone: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162) oraz 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

12. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) 14 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) 40 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.



Oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną.

(data, podpis)

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie niżej wskazanych przepisów:

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Starej Kamienicy przez 

minimum 10 lat, od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Pani/Pana sprawy.

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców

wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju 

i utrzymania systemów informatycznych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych  

osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

• prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z naszym

Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica,.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Urząd Gminy Stara Kamienica, 58-512 Stara Kamienica 41

• pisząc e-mail na adres: sekretariat@starakamienica.pl

• telefonicznie pod numerem +48 75 75 14 337 

Inspektor Ochrony Danych

W Urzędzie powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, z którym może się 

Pani / Pan skontaktować poprzez email oid@starakamienica.pl

Cele przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem i 

określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także jej 

poborem, windykacją i egzekucją.

Źródła pozyskiwania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane:

• ze stosownych rejestrów (np. rejestru mieszkańców, ksiąg wieczystych, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej)

• od stron i uczestników postępowań,

• od organów administracji publicznej i jednostek im podległych lub od podporządkowanych,

• od organów sądowych, • od notariuszy,• od innych podmiotów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Stara Kamienica w ramach zadań 

realizowanych zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( 

Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30 )

Niniejszą informację otrzymała Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).



X



  


