
UCHWAŁA NR XV/99/2020
RADY GMINY KAMIONKA

z dnia 10 marca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) – Rada Gminy 
Kamionka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklaracje składa się do Wójta Gminy Kamionka w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka,

przy ul. Lubartowskiej 1, 21-132 Kamionka, drogą pocztową lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: skrytka epuap/4b556nkwfv/skrytka

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca.

4. W przypadku zmiany danych zawartych w uprzednio złożonej deklaracji lub wydanej decyzji 
określającej wysokość opłaty – właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

5. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– deklarację składa właściciel nieruchomości wobec, którego uprzednio została wydana decyzja określająca 
wysokość opłaty.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Kamionka z dnia 8 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 2645).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Grymuza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 marca 2020 r.

Poz. 1782



 

Załącznik do Uchwały Nr XV/99/2020 

Rady Gminy Kamionka z dnia 10 marca 2020 roku. 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 
 

 

DEKLARACJĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE WIELKIMI, DRUKOWANYMI 

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 

 

 

Podstawa prawna: 

Składający: 

Miejsce składania: 

Termin składania: 

 

 

 

 

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

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Kamionka.  

Urząd Gminy Kamionka, ul. Lubartowska 1, 21 – 132 Kamionka 

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca . W przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć  

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. 

 

A.  ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

WÓJT GMINY KAMIONKA 

UL. LUBARTOWSKA 1, 21 – 132 KAMIONKA 
 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):  


PIERWSZA DEKLARACJA  powstanie obowiązku od (data) …………………………….. 

NOWA DEKLARACJA - ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI 

        od (data) …………………………….   Składana w związku z ……………………………………………… 

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

KOREKTA DEKLARACJI od (data) …………………………………… 

C.  SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ  (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 



     właścicielwspółwłaściciel      użytkownik wieczysty

 jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 


      inny podmiot (wymienić jaki)....................................................................................................................... 
 

D.  DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

IMIĘ I NAZWISKO (w przypadku os. fizycznej)/ NAZWA  (w przypadku os. prawnej): 
 

 

TELEFON: 
 

 
 

ADRES EMAIL: 

PESEL (w przypadku os. fiz.) /  REGON,  NIP  (w przypadku os. prawnej): 

 
 

IMIĘ OJCA: 
 

 
 

IMIĘ MATKI: 

ADRES ZAMIESZKANIA / KORESPONDENCYJNY 

KRAJ  WOJEWÓDZTWO  POWIAT 

 
 

GMINA  ULICA NR DOMU NR LOKALU 

 
 

MIEJSCOWOŚĆ  KOD POCZTOWY  POCZTA  
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E.  ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KAMIONKA, NA KTÓREJ    

     POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 
MIEJSCOWOŚĆ:  NR DOMU: NR LOKALU: 

 
ULICA: KOD POCZTOWY: POCZTA: 

 
NR DZIAŁKI ( w przypadku braku oznaczenia nieruchomości nr domu): 

 

 

F1.  OŚWIADCZENIE O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU 

BIOODPADÓW 

 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji odpady ulegające biodegradacji  

(np. resztki jedzenia, obierki warzyw i owoców, odpady z pielęgnacji terenów zielonych – trawa, liście itp.) będą 

kompostowane w kompostowniku przydomowym: 

     TAK                                  NIE 
 

G. WYMIAR OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 

G1.  USTALENIE KWOTY CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA DLA OSÓB DEKLARUJĄCYCH 

POSIADANIE KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO 
 

   

                    …………………… x …….................. zł.  = ………………………………………..………………. 
                      (liczba mieszkańców)         (stawka zwolnienia)               (miesięczna kwota przysługującego zwolnienia) 

 

                  Kwota kwartalnego zwolnienia: ………………........................................................................................ 
                                                                                            (należy zwolnienie miesięczne pomnożyć przez 3 miesiące) 
 

 

G2. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI 

 

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

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

                                                                                                (należy podać liczbę mieszkańców) 

 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca …………………….. zł. 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …...............................................zł 

                                                                                                                                   (iloczyn liczby mieszkańców oraz miesięcznej stawki opłaty) 

Opłata kwartalna do zapłaty …………………………………………………………………………..……………....zł 

                                                                                                  (należy opłatę miesięczną pomnożyć przez 3 miesiące) 

 

Opłata kwartalna do zapłaty po zwolnieniach  ……………………………………………………………..……….. zł 
                                                                                                (należy od opłaty kwartalnej odjąć wysokość kwartalnego zwolnienia z części G1) 

 
 

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/ OSOBY REPREZENTUJĄCEJ      

     SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

 

 
………………………………………………..             ……………………………………………………. 
              ( miejscowość i data)                                                                        ( czytelny podpis) 
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H. ADNOTACJE URZĘDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6m Ustawy  

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

2. Na terenie nieruchomości odpady będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny. 

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego 

kwartału. 

4. W przypadku niewpłacenia w określonym terminie 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 2019 r., 

poz. 1438 ze zm.). 

5. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka, ul. Lubartowska 1,  

21-132 Kamionka, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  

6. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nową deklarację należy złożyć 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. 

7. 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 określi w drodze decyzji  

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. 

8. W przypadku gdy  w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana uiszcza się w gminie,  

w której dotychczas zamieszkiwał a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego,  

po którym nastąpiła zmiana. 
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OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY 

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 (Dz.U.UE.L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, 

że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Kamionka reprezentowana przez Wójta Gminy  

(ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka, tel. 81 85 27 039, adres mailowy: sekretariat@ugkamionka.pl) 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu: iod@pcat.pl  lub pisemnie na 

adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie organizacji odbioru odpadów 

komunalnych, w tym wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w celu 

realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) ustawy  

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

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) 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, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji 

celu,  

o którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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