
POLE JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI   

Załącznik nr 2                                     

do Uchwały XLIII.271.2022 

Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia 31 maja 2022r. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA 

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

POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021. Poz.888) 
 
Składający:            Właściciel domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości, lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021. Poz.888), położonych na terenie Gminy Stara Kamienica. 

 
Termin składania Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca 

lub powstania na danej nieruchomości  odpadów komunalnych.   
                             W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie urzędu nową deklarację  
do  10 dnia  miesiąca  następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

    
Miejsce składania:  Urząd Gminy w Starej Kamienicy, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica 
  

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI                  
2.Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację  
 

Wójt Gminy Stara Kamienica  
 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
3. Cel złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat)   

        
           złożenie deklaracji 1 – data zmian………………..……         
 
             deklaracja zmieniająca2  -  data  powstania  zmian ……………………………………….. 
 

Czego dotyczy zmiana: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

 

4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 
          Właściciel/współwłaściciel               Współwłaściciel                                                      Najemca, dzierżawca  
           
          Użytkownik wieczysty                     Zarządca nieruchomości wspólnej                          Inny 

 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE  
D.1. Osoba fizyczna 

 

5. Nazwisko 
 

6.Imię  

 

 

7. PESEL   
 

 

8. Nr telefonu/adres e-mail
* 

  

D.2.DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne3 
 

13. Ulica  

 

 

14. Nr domu  
 

 

15. Nr lokalu 

 

16. Miejscowość 

 

 

17. Kod pocztowy 
 

 
 
 

18. Nr działki w rejestrze gruntów (należy wypełnić  w przypadku braku nadania nr budynku) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
1 Złożenie deklaracji zaznacza się w przypadku składania deklaracji w związku z powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami..  
2 Deklarację zmieniająca zaznaczyć w przypadku zmian wpływających na wymiar kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (m.in. 
zmiana ilości domków letniskowych, sprzedaż nieruchomości itp.). 
3 Dla każdej nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez część roku należy złożyć odrębną deklarację. 
*Wypełnienie nie jest obowiązkowe 
** Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno- wypoczynkowe wynosi 200 zł rocznie. 
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D.3. ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.2. 
 

19. Gmina  

 

 

20. Ulica 
 

21.  Nr domu 
 

22.  Nr lokalu 

 

23. Miejscowość 

 

 

24.  Kod pocztowy 

 

 
 

E. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOUNALNYMI DLA DOMKÓW 

LETNISKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI LUB INNEJ 

NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE 
 

Liczba domków letniskowe znajdujące się na terenie nieruchomości lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku 
 

 

25. 
       

 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków 
letniskowe i dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku.                                                                                       

26.  
 
                  zł/rok 
 
 
 

Wysokość opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi domków letniskowych 
znajdujących się na terenie nieruchomości i dla innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.  (iloczyn 
pozycji 25 i 26)                                                                                      

27.  
 
                           zł/rok 
 
 

 

 
F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

 
 
 
………………………………..                                                                ……………………………………………………………   
    (miejscowość, data)                                                                                                          Czytelny podpis  
 

 

POUCZENIE: 
1.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych znajdujących się na terenie nieruchomości  
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  
uiszcza się bez wezwania w terminie do 15 dnia stycznia każdego roku, zgodnie  z uchwałą  Rady  Gminy  Stara Kamienica   
w  sprawie  ustalenia  terminu,  częstotliwości  i  trybu uiszczania  opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
 
2.W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty  opłaty za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi 
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 2022 r., poz. 479  
ze zm.).  
 
3.Zgodnie z art.6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji 
bądź uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Stara Kamienica określi w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe 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. 
  

H. ADNOTACJE ORGANU 
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KLAZULA INFORMACYJNA 

(przetwarzanie danych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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; dalej „RODO”) informujemy że: 

1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Stara Kamienica  sekretariat@starakamienica.pl 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Starej Kamienicy, 

58-512 Stara Kamienica 41, e-mail: iod@starakamienica.pl 

2.Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Gminę Stara Kamienica, w szczególności: 

wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, wykonywania uprawnień własnościowych, 

prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, archiwizacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych 

wynikający z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne 

do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody. 

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie 

niemożliwość realizacji zadania. 

3.Okres przetwarzania danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

4.Źródła danych 

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych  

oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych 

osobowych. 

5.Kategorie odnośnych danych 

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne  

do realizacji ww. zadań. 

6.Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych 

na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych 

posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

7.Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 ich sprostowania, 

 ograniczenia ich przetwarzania, 

 usunięcia, 

 przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu. 

8.W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym 

momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego 

przetwarzania. 

9.Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres 

podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych"). 

10.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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