
      
Załącznik nr 1 

                                                                          do Uchwały Nr XIII.90.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 13.12.2019r.                                                                                                                                                                                                                           

DEKLARACJA 

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM 
               POLA JASNE WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM  KOLOREM 

A. ORGAN WŁAŚCIWY  DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: 

Wójt Gminy Stara Błotnica 

Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica 46 

 

B.OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI     
     Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) 

1.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)  

 
  pierwsza deklaracja             …………………   
                                                            Dzień – Miesiąc – Rok 

 

  zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji       ……….………. 
                                                                                                            Dzień – Miesiąc – Rok 

                

  korekta deklaracji                 …………………   
                                                             Dzień – Miesiąc – Rok 

 

 
 

 Uzasadnienie  złożenia deklaracji: (pole nieobowiązkowe) 

   Zamieszkanie nowonarodzonego dziecka 

   Zgon osoby zamieszkującej na nieruchomości 

   Inny (podać jaki) ………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
 

2. Rodzaj składającego (zaznacz właściwy kwadrat) 

 
    właściciel nieruchomości               współwłaściciel                             użytkownik wieczysty 

 

    najemca, dzierżawca                      zarządca nieruchomości               inny          

                                                                                                       
 

D. DANE  IDENTYFIKACYJNE  SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

3. Nazwisko i  imię 

 
 

 

 

4. PESEL     
           

 

5. NIP  

6. Nazwisko rodowe  7. Imię ojca 8. Imię matki  9. Nr telefonu  

 

 

 

 
 

D.1. ADRES ZAMIESZKAŁEJ NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
 

10. Gmina 

 

 

11. Ulica 12. Nr  domu 13. Nr  lokalu 

 

 



 

 

14. Miejscowość 

 

 

15. Kod pocztowy 16. Poczta  

 

D.2. ADRES DO KORESPONDENCJI, JEŻELI JEST INNY NIŻ  ADRES WSKAZANY  W CZĘŚCI D.1. 
 

17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 

 

 

20. Nr lokalu 

 

 
21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta 

 

 
 

E. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 

     

24.Oświadczam , że nieruchomość wskazana w części D.1. jest wyposażona w przydomowy kompostownik, 

(zaznacz właściwy kwadrat) 

 

 TAK                                                NIE 

 
 

F. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

    (wypełnia składający deklarację dla nieruchomości  zamieszkałej) 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.1. 25. 

 

                                                               

Stawka opłaty (w zł) określona  w Uchwale Rady Gminy Stara Błotnica w sprawie wyboru metody 

ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty  

26.                

 

      

 

 

Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik (w zł)  określone w uchwale w 

sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 

 

27. 

Miesięczna kwota opłaty  (w zł) 
(liczbę osób wskazanych w poz. 25 pomnożyć przez stawkę opłaty z (poz.26 – poz.27) 

28.           

                          

                           

Opłata kwartalna (w zł) 

( kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez 3) 
 

29.      

 

                                                     

 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 
 

30. Data 
 

   

31. Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska) 
 

 

 

POUCZENIE 
 

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w 

niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 

czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji  (Dz.U. z 2019r.,poz. 1438 z późń. zm.) 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 

 

 

 

 

 



KLAZULA INFORMACYJNA 

  

 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Błotnica. 

Dane kontaktowe administratora: Wójt Gminy Stara Błotnica z siedzibą w Starej Błotnicy 46, 26-806 Stara Błotnica,  

email: gmina@starablotnica.pl.  

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować   

      się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem  e-mail: rodo@starablotnica.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających  

z przepisów prawa. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa,  

w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu 

uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym 

podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa - zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym postępowanie zostanie zakończone. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

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

stosownie do art. 22 rozporządzenia RODO. 

Przysługujące prawa 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz  prawo  ich  sprostowania i uzupełnienia, 

 a także ograniczenia ich przetwarzania. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m  ust. 1a i 1b 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019  poz. 2010 z późn. 

zm.) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zostałam(-em) poinformowana(-y), że administratorem  moich danych osobowych jest Wójt Gminy 

Stara Błotnica oraz o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania  

i uzupełniania. Zapoznałam(-em) się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych 

(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Dz. U. z 2019  poz. 2010 z późn. zm.). 

 

 

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

Miejscowość, Data                                                                                           Podpis (czytelny)  

                                                                                          

  

 

mailto:rodo@starablotnica.pl

