
Załącznik Nr 1 

                                                                                                                                               Do Uchwały Nr XIV/122/20  

                                                                                                                      Rady Gminy Kamienica  

                                                                                                         z dnia 23 listopada 2020 r. 

                                                                                                         

1.PESEL 

           
 

  
           DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI – dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy 
 

 
Podstawa prawna: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r.,poz.1439 z późn. zm.) 

Składający: Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami  komunalnymi. 

Miejsce składania: Urząd Gminy w Kamienicy, 34-608 Kamienica 420 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

2. WÓJT  GMINY  KAMIENICA, 34-608 KAMIENICA 420 

 

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

        □  złożenie deklaracji               □ zmiana (nowa deklaracja)           □  korekta deklaracji   
 

Przyczyna i data zaistnienia zmian……………………………………………………………………………… 

 

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

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
4. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

    □ właściciel        □ współwłaściciel       □ najemca, dzierżawca       □ użytkownik wieczysty        □ inny 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1.  Dane identyfikacyjne 
5. Nazwisko 

 

 

6. Imię 

 

7. Nr telefonu * 

 

8. Adres e-mail* 

 

     D.2.  Dane nieruchomości na której powstają odpady 
9. Kraj 

               POLSKA 

10. Województwo 

MAŁOPOLSKIE 

11. Powiat 

LIMANOWSKI 

12. Gmina 

             KAMIENICA 

13.  Kod pocztowy 

 

14. Poczta 

KAMIENICA 

15. Miejscowość 

 

16. Nr domu 17. Nr lokalu 

    D.3. Adres do korespondencji – jeżeli jest inny niż adres nieruchomości z D.2. 
18. Kraj 

 

19. Województwo 20. Powiat 

21. Gmina 

 

22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu 

25. Miejscowość 

 

26. Kod pocztowy 27. Poczta 

 

 



E. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2.  zamieszkuje: 
28. 

…………………………….. 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

 

F. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. zamieszkuje 

czasowo  

 
29. 

………………………………… 

(należy podać liczbę mieszkańców) 

w  miesiącach: 

□      □      □       □      □       □       □       □       □      □     □       □ 
I         II        III        IV        V         VI       VII     VIII       IX       X       XI        XII 

 

G. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

Liczba mieszkańców z pozycji E 
30. 

                                                              

 

Miesięczna wysokość opłaty 
 

31. 

………………….     X         …………………… = …………………………zł 

(liczba osób z poz.30)          (stawka wg uchwały)      miesięczna kwota 

 

Liczba mieszkańców z pozycji F 

32. 

 

Wysokość opłaty dla 

mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość sezonowo 

33. 

……………..………  X    ……………    X       ……………   = ….……zł 
(liczba osób z poz. 32 )    (stawka wg uchwały) (liczba miesięcy) 

 

 

 

Roczna wysokość opłaty 

34. 

 

……………..……..  X  12 +………………….. = ……………zł 
(kwota z poz. 31)                         (kwota z poz.33 ) 

 

: 

 

 

 

 

Płatne w terminach do: 

 

 

35. 

15 marzec                                                               zł 
(za styczeń, luty, marzec) 

36. 

15 maj                                                                    zł 
(za kwiecień, maj, czerwiec) 

37. 

15 wrzesień                                                             zł 
( za lipiec, sierpień, wrzesień) 

38. 

15 listopad                                                              zł 
(za październik, listopad, grudzień) 

 

H. Podpis składającego deklarację. 
39. Imię 

 

 

40. Nazwisko 

41. Data wypełnienia (dzień, miesiąc, rok) 

 

 

42. Podpis składającego /osoby reprezentującej składającego/ 

       
 

I. ADNOTACJE ORGANU: 

 

 

 

 

 



 

OBJAŚNIENIA 

            *  dane nieobowiązkowe 

 

POUCZENIE 

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz.1427 z późn. zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego. 

2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela obowiązku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 

niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym wójta gminy oraz właściciela nieruchomości. Wójt na 

podstawie powiadomienia, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. 

3. Zgodnie z art. 6o ww. ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwościach co do danych zawartych w deklaracji, wójt 

określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę 

dostępne dane właściwe dla wybranej przez gminę metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione 

szacunki. 

4. Obowiązek złożenia deklaracji do Wójta Gminy Kamienica o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 

pierwszego mieszkańca. 

5. W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 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. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420.  

2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: iod@kamienica.org.pl.  

3. Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, adres nieruchomości, adres zamieszkania, nr telefonu, 

adres poczty elektronicznej przetwarzane będą w celu naliczania i pobierania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (art. 6, ust. 1, pkt. c RODO).  

4. Podanie tych danych jest obowiązkowe w celu wywiązania się Administratora z obowiązku wymagającego 

przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi i z tego względu nie mają Państwo prawa żądania usunięcia tych danych. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, 

ograniczenia przetwarzania z wyłączeniem przechowywania, ale nie mają Państwo prawa żądania usunięcia 

ani wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, chyba, że są przetwarzane na podstawie zgody.  

6. Dane te będą przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom 

serwisującym oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

7. Państwa dane osobowe będą  przechowywane przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie 

Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

164 z późn. zm.). 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9.  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania 

 
 

 

 

 

 

mailto:iod@kamienica.org.pl

