
 

 

                Załącznik do Uchwały Nr XIII/146/2020 

         Rady Gminy Studzienice z dnia 22 października 2020 r. 

 

 

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

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY 

Podstawa prawna: 
Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439). 

Składający: 

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Studzienice, na których 

zamieszkują mieszkańcy. Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a 

także inne podmioty władające nieruchomością.  
 

Termin składania: 

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 

właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującej po 

miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Miejsce składania: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice 

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI: WÓJT GMINY STUDZIENICE 

B. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

 

 

1. ❑ PIERWSZA DEKLARACJA (data zamieszkania: …………………………………) 
                                                                                                                     (dzień – miesiąc – rok) 

 

2. ❑ NOWA DEKLARACJA (data zaistnienia zmian: ……………………………..…...) 
                                                                                                                      (dzień – miesiąc – rok) 

 

3. ❑ ZMIANA DEKLARACJI SPOWODOWANA ŚMIERCIĄ MIESZKAŃCA  (data zgonu: ……….………………………….......) 
                                                                                                                                                                                                                   (dzień – miesiąc – rok) 

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

4. ❑ WŁAŚCICIEL / WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

5. ❑ UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

6. ❑ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA / WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

7. ❑ INNY PODMIOT (………………………….…………………………………………….) 
                                                                                           (określić: np. dzierżawca, najemca) 

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

(*dotyczy osób fizycznych, **dotyczy podmiotów nie będących osobami fizycznymi) 

8. IMIĘ I NAZWISKO* / NAZWA PEŁNA, NAZWA SKRÓCONA** 

 
9. PESEL*/ NIP **  

 
10. NR TELEFONU 

 

11. ADRES E-MAIL (informacja nieobowiązkowa) 

ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

12. KRAJ, MIEJSCOWOŚĆ  

 
13.ULICA 

 

14. NR DOMU 

 

15. NR LOKALU 

 

16. GMINA 17. KOD POCZTOWY 

 
18. POCZTA 

 

 



 

 

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STUDZIENICE, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – jeśli 

jest inny niż w lit. D 

19. ULICA 

 
20. NR DOMU 

 

21. NR LOKALU 

 

22. NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI, NA KTÓREJ 

POŁOŻONA JEST NIERUCHOMOŚĆ 

 

23. MIEJSCOWOŚĆ  

 

F. INFORMACJA O POSIADANIU KOMPOSTOWNIKA I KOMPOSTOWANIU BIOODPADÓW - obowiązkowe dla 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (zaznaczyć  właściwy kwadrat – X) 

 

24. ❑ Posiadam kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.  

25. ❑ Nie posiadam kompostownika przydomowego. 

 

G. WYLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

(***Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość, o której mowa w części D niniejszej deklaracji oraz stawki opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy 

Studzienice) 

26. Liczba osób zamieszkałych   

27. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę   

(zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Studzienice)   

28. Kwota zwolnienia w przypadku zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

(Wartość z pkt 26 x stawka zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Gminy Studzienice) 

 

29. Wysokość opłaty miesięcznej (zł/ miesiąc) *** 

[ (wartość z pkt 26. x wartość z pkt 27) – wartość z pkt 28  = 29. ]  
 

H. INFORMACJA DODATKOWA (informacja nieobowiązkowa): 

Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D lub E niniejszej deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat znakiem X): 

30. ❑ POSIADA PALENISKO DOMOWE (NP. PIEC WĘGLOWY LUB NA DREWNO), W KTÓRYM POWSTAJE POPIÓŁ. 

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

Oświadczam, że znane mi są objaśnienia i pouczenia zawarte w deklaracji oraz treść klauzuli informacyjnej. 

…………………………………………….. 
(miejscowość i data) 

……………………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

J. ADNOTACJE URZĘDOWE  

 

 

 

 

 

 



 

 

Pouczenie: 

• Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  

• Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych 

budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne 

budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 

• W razie niezłożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych 

w deklaracji, Wójt Gminy Studzienice określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

• Sposób zbierania odpadów będzie podlegał kontroli. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  

w sposób selektywny, Wójt Gminy Studzienice, w drodze decyzji, naliczy opłatę podwyższoną. 

• W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy z dn ia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez 

niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7, ze 

stanem faktycznym – wójt stwierdza w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a tejże ustawy. 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z 

przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

• Opłatę należy uiszczać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Urzędu Gminy  

w Studzienicach nr 95 1240 1268 1111 0010 9487 3994 lub w kasie ww. Urzędu. Wpłaty należy dokonywać terminowo bez wezwań 

Gminy. 

 

Klauzula informacyjna: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Studzienice z siedzibą w Studzienicach ul. Kaszubska 9. 

2. Dane kontaktowe: telefon: 59 821 66 00; adres e-mail: ug@studzienice.pl.   

3. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 6c i 6h 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu związanym z realizacją obowiązków gminy w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz uiszczania przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych 

w przepisach odręnych, w tym przepisów archiwalnych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Pani/Pana dane 

osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Studzienice, podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym lub umownym. 

10. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych  osobowych i 

ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo 

będziecie przez referat merytoryczny/stanowisko załatwiające poszczególne sprawy w Urzędzie Gminy w Studzienicach. 
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