
Załącznik nr 1 

do Uchwały nr XV/77/2019 

Rady Gminy w  Stubnie 

z dnia 29.11.2019 r. 
 

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, 

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

Podstawa 

prawna: 

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

2010)  

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.  

Termin 

składania 

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym nastąpiła zmiana 

Miejsce 

składania: 

Urząd Gminy w Stubnie; 37-723 Stubno 69a  

 
 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI  
 

WÓJT GMINY STUBNO 

37-723 Stubno 69a 
 

 

B.  OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy 

kwadrat): 

  PIERWSZA DEKLARACJA 
 

  ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI 

Data powstania obowiązku, 

zaistniałej zmiany lub 

wygaśnięcia obowiązku opłaty 
_______________________ 

   dzień – miesiąc - rok 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

 WŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK LUB POSIADACZ 
 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL, UŻYTKOWNIK, WSPÓŁPOSIADACZ 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

NAZWA PEŁNA / IMIĘ I NAZWISKO                                                       PESEL: 

                                                                                            

NUMER TELEFONU:                                                            E-MAIL: 

E. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

F. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJA ODPADY KOMUNALNE  

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA ULICA NR DOMU NR LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 

G. INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA PRZYDOMOWEGO I 

KOMPOSTOWANIA W NIM BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE 
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Oświadczam, że posiadam kompostownik przydomowy i kompostuję w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne 
 TAK   NIE 

H. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części F niniejszej deklaracji 

zamieszkuje (należy podać liczbę mieszkańców):  
 

Wysokość opłaty za jeden miesiąc (liczba osób x wysokość opłaty) zł/m-c 

Wysokość opłaty za kwartał (liczba osób x wysokość opłaty x 3 miesiące) zł/kwartał 



I. DANE DOTYCZĄCE CZĘŚCIOWEGO ZWOLNIENIA Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK w części G) 

Kwota przysługującego zwolnienia określona w Uchwale Rady Gminy w Stubnie w 

sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym zł/osobę 

Wysokość miesięcznego zwolnienia (kwotę przysługującego zwolnienia x liczba osób)  zł/m-c 

Wysokość miesięcznej opłaty po odliczeniu częściowego odliczenia   zł/m-c 

Wysokość kwartalnej opłaty po odliczeniu częściowego zwolnienia(kwotę 

przysługującego zwolnienia x liczba osób x 3 miesiące) 

 

zł/kwartał 

J. ADNOTACJE ORGANU WERYFIKUJĄCEGO 

 

 

 

Pouczenie  
1. 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 2019r poz. 1438 ze zm.).  

2. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo 

uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Stubno określa w drodze decyzji 

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji jest Wójt Gminy Stubno, w imieniu którego działania realizuje Urząd Gminy Stubno z siedzibą 37-723 

Stubno 69A. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań publicznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi) z zakresu administracji samorządowej lub administracji rządowej 

nałożonych ustawą  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. 

poz. 1438z późn. zm.). 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny na załatwienie sprawy będącej następstwem 

prowadzonego postępowania administracyjnego, udzielenia informacji na wniosek, rozpatrzenia wniosku lub skargi. 

Zgodnie z terminem określonym w instrukcji kancelaryjnej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym 

postępowanie zostanie zakończone. 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z odrębnymi przepisami służbom, organom administracji 

publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.  

5. Zebrane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów administracji poza Unią Europejską lub 

Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże, sytuacja taka może się zdarzyć. Jeśli będziemy musieli przenieść 

Państwa dane osobowe do innych podmiotów poza UE/EOG, dopilnujemy, aby istniały specjalne zabezpieczenia w postaci 

klauzul modelowych i zapewnimy, że odpowiedni poziom ochrony danych jest stosowany w celu ochrony danych.  

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych 

osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony 

danych osobowych.  

8. Obowiązek podania danych osobowych (w szczególności: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub/i zameldowania) 

wynika z ustaw szczegółowych w zależności od rodzaju prowadzonego postępowania administracyjnego, rozpatrywanego 

wniosku lub skargi pod rygorem braku ich rozpatrzenia. 

9. Możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail 

rodo@stubno.pl lub wysyłając pismo na adres Urzędu Gminy w Stubnie. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania 

Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa” 

W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się telefonicznie  16 735 40 03.  
 

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      (miejscowość i data)                                                                                 (czytelny podpis)  

mailto:rodo@stubno.pl

