
 
 

UCHWAŁA NR 95/XV/2020 
RADY GMINY KAMIENICA POLSKA 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XXIV/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 marca 
2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z późniejszymi zmianami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 z późn. zm.)                           
oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych Uchwałą Nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kamienica Polska 
z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Kamienica Polska, z późniejszymi zmianami 

Rada Gminy Kamienica Polska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 sierpnia 2020 roku. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

mgr inż. Tomasz Nowowiejski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 czerwca 2020 r.

Poz. 4587



Załącznik nr 1 do uchwały Nr 95/XV/2020

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 29 maja 2020 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019
roku, poz. 2010 z późn. zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz
jednostek
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na
terenie posesji lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów.

Miejsce składania: Wójt Gminy Kamienica Polska

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARCJI

Wójt Gminy w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

B.1.DANE INDENTYFIKACYJNE

1. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą pozycję)

□ 1. osoba fizyczna □ 2. osoba prawna □ 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

2. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwa pozycję)

□ 1. właściciel □ 2. współwłaściciel □ 3. posiadacz samoistny

□ 4. najemca,dzierżawca □ 5. użytkownik wieczysty □ 6. zarządca nieruchomości □ 7. inny podmiot

3. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych) / Nazwa pełna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej)

4. Imię ojca, imię matki (dotyczy osób fizycznych) / Nazwa skrócona (dotyczy osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

5. PESEL (dotyczy osób fizycznych) / NIP (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej)

6. Miejsce położenia nieruchomości na której powstają odpady komunalne (adresy i oznaczenia ewidencyjne
działek)
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B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA

1. Kraj 2. Województwo 3.Powiat

4.Gmina 5. Ulica 6. Numer domu / Numer lokalu

7.Miejscowość 8. Kod pocztowy 9. Poczta

B.3. DANE KONTAKTOWE

1. Numer telefonu (pole nieobowiązkowe)

2. Adres e-mail (pole nieobowiązkowe)

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Okoliczności (zaznaczyć właściwą pozycję)

□ 1. pierwsza deklaracja □ 1. korekta/zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

D. USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.1. niniejszej deklaracji zamieszkuje ……………..
(podać liczbę mieszkańców).

Wyszczególnienie Stawka jednostkowa opłaty
Kwota opłaty
(iloczyn liczby

mieszkańców i stawki
jednostkowej opłaty)

1. Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

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

Odpady segregowane

............................ zł ….......................... zł

E. ADNOTACJE SKŁADAJĄCEGO

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy
i kompostuję w nim bioodpady stanowiące odpady
komunalne.

TAK/NIE

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie
dane są zgodne z prawdą.

1. Imię 2. Nazwisko

3. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 4. Podpis (pieczęć) składającego /osoby reprezentującej
składającego
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G. ADNOTACJE ORGANU

1.Uwagi organu

2. Podpis przyjmującego formularz

POUCZENIE:
1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr 112/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami, opłatę należy
uiszczać na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy Kamienica Polska w dniach pracy Urzędu.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Kamienica Polska pisemnie lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl, w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji
lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów.
4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
5. Składający deklarację może otrzymać kopię deklaracji.
6. Zgodnie z art. 6o Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku,
poz. 2010 z późn. zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
7. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny stanowi conajmniej dwukrotność opłaty miesięcznej od mieszkańca.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Zgodnie art. 13 oraz art. 14 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. U. UE. z 2016 roku, L 119, poz. 1),
dalej „RODO”' informuję Panią/Pana, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Kamienica Polska, ul. Marii Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica
Polska.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kamienicapolska.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym

administratora, wynikającym z:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
- ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ordynacja podatkowa;
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych i
regulacjach, w celu związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko w
zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w celu ściągnięcia,
monitorowania i egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w celu zapewnienia technicznej obsługi bazy
danych.
Jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże bez uszczerbku dla przetwarzania,
którego dokonano przed cofnięciem zgody.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Pani/Pana dane będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, instytucjom i podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenia.

9. W oparciu o Pani/Pana dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowane.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
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